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ПЕРЕДМОВА
Статистичний збірник “Валовий регіональний продукт Луганської
області за 2015 рік” містить результати річних розрахунків основних
макроекономічних показників економічної діяльності підприємств та
організацій Луганської області – валового регіонального продукту,
випуску товарів та послуг і валової доданої вартості.
Відповідно до Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку
державної статистики на період до 2017 року остаточні розрахунки
складових ВВП, починаючи з 2012 року здійснені 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, які відбулися у методології національних
рахунків, наведено в методологічних положеннях4, розміщених на
офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.
Збірник сформовано за такими розділами: валовий регіональний
продукт за 2011–2015 роки, випуск та валова додана вартість за 2011 –
2015 роки, випуск за видами економічної діяльності за 2015 рік, валова
додана вартість за видами економічної діяльності за 2015 рік, окремі
зіставлення по регіонах України.
У збірнику наведено дані щодо обсягів створеного в області валового
регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної
діяльності, зроблено порівняння цих показників з показниками інших
регіонів України, вміщено інформацію щодо структури та динаміки
випуску товарів і послуг та валової доданої вартості регіону, інші
аналітичні матеріали. Для кращого сприйняття матеріал доповнено
графіками та діаграмами, надано методологічні пояснення.

_____________
1
Система национальных счетов, 2008. Комиссия Европейских сообществ, МВФ,ОЭСР, ООН,
Всемирный 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
від 23.12.2011р. № 396.
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
% – відсоток
в.п. – відсотковий пункт
грн – гривня
млрд. – мільярд
млн. – мільйон
коп. – копійок
р. – рік
табл. – таблиця
тис. – тисяча

т – тонна
шт – штук
г/л – грам на літр
дал – декалітр
м – метр
м2 – метр квадратний
м3 – метр кубічний
мм – міліметр
кВт·год – кіловат-година

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТАНІ У ЗБІРНИКУ
Тире (–)
Крапки (…)
Нуль (0; 0,0)
Знак (х)
«у тому числі», «з них»

– явищ не було
– відомості відсутні
– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть
бути виражені використаними у таблиці розрядами
– заповнення рубрики за характером побудови таблиці не
має сенсу або недоцільне
– наведено не всі доданки загальної суми.

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою
складових пояснюється округленням даних при електронній обробці інформації.

4

Валовий регіональний продукт Луганської області за 2015 рік
Головне управління статистики у Луганській області

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА ................................................................................................................
СКОРОЧЕННЯ .............................................................................................................
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ............................................................................................

3
4
4

РОЗДІЛ 1. ВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ ЗА 2011–2015 РОКИ......

7

1.1. Валовий регіональний продукт………………………………………………………..
1.2. Частка валового регіонального продукту Луганської областіу валовому
внутрішньому продукті України……………………………………………………....
1.3. Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу………………………..
1.4. Випуск товарів та послуг………………………………………………………………
1.5. Структура випуску в ринкових цінах………………………………………………….
1.6. Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та випуску в
ринкових цінах…………………………………………………………………………
1.7. Виробництво валового регіонального продукту за видами економічної діяльності
у 2014 році………………………………………………………………………………

10

РОЗДІЛ 2. ВИПУСК ТА ВАЛОВА ДОДАНА ВАРТІСТЬ ЗА 2011–2015 РОКИ

11

2.1. Випуск товарів і послуг, проміжне споживання та валова додана вартість………..
2.2. Частка Луганської області у випуску, проміжному споживанні та валовій доданій
вартості України………………………………………………………………………..
2.3. Частка проміжного споживання і валової доданої вартості у випуску товарів та
послуг……………………………………………………………………………………
2.4. Індекси фізичного обсягу випуску товарів та послуг………………………………..
2.5. Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості………………………………….
2.6. Валова додана вартість за видами економічної діяльності за 2015 рік……………..

12

8
8
8
8
9
9

12
13
14
14
15

РОЗДІЛ 3. ВИПУСК ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗА 2015 РІК…….……................................................................................

16

3.1. Випуск за видами економічної діяльності за 2015 рік……………………………….
3.2 Випуск товарів і послуг промисловості

17
18

РОЗДІЛ 4. ОКРЕМІ ЗІСТАВЛЕННЯ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ……………...

20

Валовий регіональний продукт за регіонами України……………………………….
Частка валового регіонального продукту у загальному підсумку…………………..
Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу за регіонами України.
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту за регіонами України.
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту у розрахунку на одну
особу за регіонами України…………………………………………………………….
4.6. Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу регіонами України в
2015 році…………………………………………………………………………………
4.7. Випуск за регіонами України…………………………………………………………..
4.8. Частка регіонів у випуску України…………………………………………………….
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Валовий регіональний продукт Луганської області за 2015 рік
Головне управління статистики у Луганській області

21
22
23
25
26
27
28
29
5

ВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ ЗА 2010–2014 РОКИ

4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.

6

Індекси фізичного обсягу випуску за регіонами України……………………………
Валова додана вартість за регіонами України………………………………………...
Частка регіонів у валовій доданій вартості України………………………………….
Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості за регіонами України…………
Валова додана вартість у розрахунку на одну особу за регіонами України………..
Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості у розрахунку на одну особу за
регіонами України………………………………………………………………………
Валова додана вартість у розрахунку на одну особу за регіонами України в 2015
році………………………………………………………………………………………
Випуск товарів та послуг за видами економічної діяльності за регіонами України
в 2015 році ………………………………………………………………………………
Частка регіонів в загальному обсязі випуску за видами економічної діяльності в
2015 році…………………………………………………………………………………
Структура випуску за видами економічної діяльності за регіонами України в 2015
році………………………………………………………………………………………
Індекси фізичного обсягу випуску за основними видами економічної діяльності
за регіонами України в 2015 році…………………………………………………….
Валова додана вартість за видами економічної діяльності за регіонами України в
2015 році…………………………………………………………………………………
Частка регіонів у загальному обсязі валової доданої вартості за видами
економічної діяльності в 2015 році……………………………………………………
Структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності за
регіонами України в 2015 році ……………………………………………………….
Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості за основними видами
економічної діяльності за регіонами України в 2015 році…………………………...

30
31
32
33
34

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ …………………………………………….…..

62

36
37
38
41
44
47
50
53
56
59

Валовий регіональний продукт Луганської області за 2015 рік
Головне управління статистики у Луганській області

