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Передмова 

 

Метою розроблення цих Методологічних положень є визначення системи 

показників та основних методів проведення державного статистичного 

спостереження щодо виробництва продукції тваринництва, кількості 

сільськогосподарських тварин і забезпеченості їх кормами. 

При підготовці Методологічних положень були вивчені документи 

Євросоюзу з питань статистичного обліку виробництва продукції тваринництва 

та кількості сільськогосподарських тварин та Програма всесвітнього 

сільськогосподарського перепису 2020 року Продовольчої та 

сільськогосподарської організації ООН (ФАО). 

Методологічні положення призначені для використання працівниками 

органів державної статистики, а також можуть бути корисні для інших 

зацікавлених користувачів статистичної інформації.  
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Скорочення та умовні позначення 

 

ДСС – державне статистичне спостереження; 

КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності; 

КІСЕ – Класифікація інституційних секторів економіки України; 

КОПФГ – Класифікація організаційно-правових форм господарювання; 

КОАТУУ – Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального 

устрою України; 

МОВЕД – місцева одиниця за видом економічної діяльності; 

НПСГ – Номенклатура продукції сільського господарства; 

Реєстр АГРО 

 

– Реєстр статистичних одиниць у сільському господарстві, 

мисливстві, лісовому і рибному господарстві; 

Т – рік, у якому формуються сукупності одиниць державного 

статистичного спостереження; 

ТОД – територіальні органи Держстату. 
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І. Загальні положення 
 

1. Ці Методологічні положення визначають методи та правила проведення 

державного статистичного спостереження щодо виробництва продукції 

тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин і забезпеченості їх 

кормами (далі – ДСС), перелік показників, порядок використання та поширення 

його результатів.  

 

2. Методологічні положення розроблені відповідно до  наказів: 

Держкомстату, Мінагрополітики і Держкомзему від 26 квітня 2000 року 

№ 127/53/48 "Про удосконалення системи статистичного обліку в сільському 

господарстві України"; 

Держкомстату від 16 грудня 2009 року № 481 "Про затвердження 

Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки 

сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств";  

Держстату від 02 липня 2012 року № 278 "Про затвердження Положення 

про Реєстр статистичних одиниць у сільському господарстві, мисливстві, 

лісовому і рибному господарстві – Реєстр АГРО", від 15 лютого  2017 року № 41 

"Про затвердження Методологічних положень щодо забезпечення статистичної 

конфіденційності в органах державної статистики", від 17 серпня 2018 року 

№ 170 "Про затвердження Принципів діяльності органів державної статистики 

України". 

 

3. Ці Методологічні положення також ураховують рекомендації, визначені 

регламентом (ЄC) Ради Європейського Парламенту та Ради ЄC від 19 листопада 

2008 року № 1165/2008 щодо статистичних даних про сільськогосподарських 

тварин та виробництво м’яса, регламентом Комісії (ЄC) від 18 листопада               

2018 року № 2018/1091 щодо інтегрованої статистики ферм, директиви Ради ЄC 

№ 96/16/ЄC від 19 березня  1996 року щодо статистичних обстежень молока та 

молочних продуктів. 

 

ІІ. Основні поняття та терміни 

 

Для цілей цих Методологічних положень поняття та терміни вживаються в 

значеннях, визначених глосарієм до плану статистичного спостереження, 

затвердженим наказом Держкомстату від 29 грудня 2009 року № 498. 

 

ІІІ. Методологічні та організаційні засади проведення державного 

статистичного спостереження 

 

1. Мета та основні характеристики державного статистичного 

спостереження 

 

1. Метою проведення ДСС є формування інформації щодо продукції 

тваринництва, сільськогосподарських тварин і наявності кормів у підприємствах, 
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які здійснюють діяльність із утримання та вирощування сільськогосподарських 

тварин, та господарствах населення для інформаційного забезпечення аналізу 

розвитку галузі тваринництва в країні, розрахунків індексу виробництва 

сільськогосподарської продукції, балансів основних продуктів тваринництва та 

потреб користувачів. 

 

2. ДСС охоплює всіх виробників продукції сільського господарства 

категорії  "підприємства" (далі – підприємства) та категорії "господарства 

населення" (далі – господарства населення), які займалися виробництвом 

продукції тваринництва у звітному році. 

 

3. ДСС проводиться шляхом збору даних безпосередньо від респондентів та 

здійснення розрахунків основних статистичних показників виробництва 

продукції тваринництва по підприємствах і господарствах населення.  

 

4. У частині збору даних безпосередньо від респондентів ДСС має такі 

основні характеристики: 
 

1) вид ДСС: 

за ступенем охоплення одиниць: несуцільне; 

за часом реєстрації даних: поточне; 
 

2) періодичність ДСС: місячне;  
 

3) організаційна форма ДСС: статистична звітність; 
 

4) спосіб ДСС: документальний облік; 
 

5) одиниця ДСС: МОВЕД; 
 

6) респондент ДСС: юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної 

особи; 
 

7) органи, які здійснюють ДСС: Держстат, ТОД; 
 

8) класифікатори (класифікації), номенклатури, що використовуються при 

проведенні ДСС: КІСЕ, КВЕД, КОПФГ, КОАТУУ, НПСГ; 
 

9) місце проведення ДСС: регіони України. 

 

2. Джерела інформації державного статистичного спостереження 

 

Джерелами інформації ДСС є: 

дані за формою № 24-сг (місячна) "Звіт про виробництво продукції 

тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин" (далі – форма           

№ 24-сг (місячна));  
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дані за формою № 24 (річна) "Звіт про виробництво продукції 

тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх 

кормами" (далі – форма № 24 (річна)); 

зведені дані ДСС щодо площ, валових зборів і врожайності 

сільськогосподарських культур за формою № 29-сг (річна) "Звіт про площі, 

валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та 

винограду" щодо виробництва культур кормових;  

зведені дані ДСС щодо сільськогосподарської діяльності населення в 

сільській місцевості за формами № 01-СГН "Запитальник базового інтерв’ю" і 

№ 02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв’ю" у частині показників, які 

характеризують наявність та зміну кількості сільськогосподарських тварин, 

кількість кормів, витрачених на їхню годівлю, та обсяги продукції тваринництва, 

отримані в домогосподарствах сільських населених пунктів;  

зведені дані ДСС щодо об’єктів погосподарського обліку за формою               

№ 6-сільрада (річна) "Звіт про об’єкти погосподарського обліку" (далі – форма 

№ 6-сільрада (річна)) щодо кількості сільськогосподарських тварин у сільських 

населених пунктах територіальної громади; 

зведені дані ДСС "Обстеження умов життя домогосподарств" щодо 

кількості сільськогосподарських тварин та обсягів витрат кормів на їхню годівлю 

у домогосподарствах міських населених пунктів. 

 

3. Система показників державного статистичного спостереження 

 

1. Показниками ДСС є: 
 
1) кількість сільськогосподарських тварин; 
 
2) кількість маток, від яких одержано приплід; 

 

3) кількість приплоду, одержаного від маток; 
 
4) кількість сільськогосподарських тварин, які здохли та загинули; 
 
5) кількість сільськогосподарських тварин, які були реалізовані на забій; 
 
6) кількість сільськогосподарських тварин, які були забиті на об’єктах, 

пристосованих для забою (бойнях); 
 
7) жива маса одержаного приплоду сільськогосподарських тварин; 
 
8) жива маса приросту сільськогосподарських тварин на відгодівлі та нагулі; 
 
9) жива маса сільськогосподарських тварин, які здохли;          
 
10) обсяг виробництва (валовий надій) молока; 
 
11) кількість одержаних яєць від птиці свійської; 
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12) обсяг виробництва (валовий настриг) вовни; 
 
13) обсяг виробництва меду; 
 
14) обсяг виробництва воску; 
 
15) обсяг виробництва іншої продукції тваринництва; 
 
16) кількість яєць, закладених на інкубацію; 
 
17) кількість виведеного здорового молодняку птиці свійської; 
 
18) кількість живих хутрових звірів, які були продані; 
 
19) кількість живих хутрових звірів, які були забиті на шкурки; 
 
20) обсяг кормів для годівлі сільськогосподарських тварин, які були в 

наявності на кінець звітного року; 
 
21) обсяг кормів, які витрачені на годівлю сільськогосподарських тварин; 
 
22) кількість приплоду сільськогосподарських тварин на 100 маток, які були 

на початок року; 
 
23) жива маса вирощування сільськогосподарських тварин;  
 
24) жива маса сільськогосподарських тварини, реалізованих на забій;  
 
25) жива маса сільськогосподарських тварин, які були забиті на об’єктах, 

пристосованих для забою (бойнях);  
 
26) середня жива маса сільськогосподарської тварини, реалізованої на забій;  

 

27) середня жива маса сільськогосподарської тварини, яка була забита на 

об’єктах, пристосованих для забою (бойнях);  
 
28) середня жива маса сільськогосподарської тварини, яка була в наявності 

на кінець звітного року;  
 
29) середній надій молока від однієї матки;  
 
30) середній настриг вовни від однієї вівці;  
 
31) середня кількість кормів, які були в наявності на кінець звітного року,  

на умовну голову великої худоби;  
 
32) середні витрати кормів на виробництво 1 центнера продукції 

тваринництва;  
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33) середні витрати кормів на годівлю 1 голови сільськогосподарської 

тварини;  
 
34) середні витрати кормів на умовну голову великої худоби; 
 
35) забійна маса сільськогосподарських тварини, реалізованих на забій;  
 
36) середня забійна маса сільськогосподарської тварини, реалізованої на 

забій;  
 
37) обсяг виробництва основних видів продукції тваринництва на 1 особу. 

 

2. Порядок розрахунку показників ДСС визначено Методикою проведення 

розрахунків основних статистичних показників виробництва продукції 

тваринництва та Методикою проведення розрахунків показників забезпеченості 

кормами сільськогосподарських тварин, затвердженими наказом Держстату            

від 22 листопада 2016 року № 220. 

 

3. Обсяг виробництва основних видів продукції тваринництва на 1 особу 

розраховується як співвідношення обсягу виробництва певного виду продукції 

тваринництва до середньорічної кількості наявного населення за звітний рік. 

 

4. Також у рамках ДСС формуються показники щодо темпів зростання 

(зниження) обсягів виробництва продукції тваринництва, кількості 

сільськогосподарських тварин, обсягів наявних і витрачених кормів для годівлі 

сільськогосподарських тварин, середніх показників, які характеризують 

продуктивність тварин за видами продукції тваринництва, за видами 

сільськогосподарських тварин, за категоріями господарств, регіонами; частки 

витрат кормів для годівлі сільськогосподарських тварин за їхніми видами та 

категоріями господарств. 

 

5. Інформація щодо обсягів виробництва продукції тваринництва та 

кількості сільськогосподарських тварин у господарствах всіх категорій (усіх 

категоріях господарств) формується як сума відповідних показників по 

підприємствах та господарствах населення. 

 

IV. Формування й актуалізація сукупностей одиниць і переліків 

респондентів державного статистичного спостереження  
 

1. Формування сукупностей одиниць і переліків респондентів  

державного статистичного спостереження  
 
1. Формування генеральних сукупностей, сукупностей одиниць, які 

безпосередньо будуть досліджуватись, і переліків респондентів  за формами             

№ 24 (річна) та № 24-сг (місячна) здійснюється щорічно у грудні року Т. 
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2. Формування генеральних сукупностей, сукупностей одиниць, які 

безпосередньо будуть досліджуватись, і переліків респондентів ДСС здійснюється 

на державному рівні. 

 

3. Джерелом інформації для формування генеральної сукупності одиниць за 

формою № 24 (річна) є інформація Реєстру АГРО (у частині підприємств) станом 

на 01 листопада року Т, з якого відбираються одиниці, які відповідають таким 

критеріям: 
 
1) інституційний сектор економіки відповідно до КІСЕ: S.11 "Нефінансові 

корпорації" та S.13 "Сектор загального державного управління"; 
 
2) тип статистичної одиниці: МОВЕД; 
 
3) організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: 110-140,           

150-185, 190, 193, 230-232, 240-260, 310-350, 425, 430, 510, 520, 590, 610; 
 
4) види економічної діяльності згідно з КВЕД:  

відносяться до груп 01.1-01.6 секції А – при утриманні великої рогатої худоби 

та/або свиней, та/або овець та кіз, та/або коней, та/або птиці свійської та/або 

мають хоча б одну з ознак щодо утримання бджіл, кролів, хутрових звірів, 

здійснення діяльності з інкубації яєць; 

не відносяться до груп 01.1-01.6 секції А – при утриманні від 5 голів великої 

рогатої худоби, та/або свиней, та/або овець та кіз, та/або від 3 голів коней, та/або 

від 200 голів птиці свійської та/або наявності хоча б однієї із ознак щодо 

здійснення діяльності з інкубації яєць, утримання бджіл, кролів, хутрових звірів. 
 
5) ознака економічної активності: активне; 
 
6) територіальне охоплення: усі регіони, крім м. Києва. 

Сукупність, яка безпосередньо буде досліджуватись за формою № 24 (річна), 

формується шляхом виключення із генеральної сукупності одиниць, види 

економічної діяльності яких згідно з КВЕД не відносяться до груп 01.1-01.6 

секції А та які утримували в останньому циклі ДСС до 20 голів кролів та/або 

хутрових звірів, та/або до 5 бджолосімей. 

 

4. Генеральною сукупністю для формування сукупності одиниць, яка 

безпосередньо буде досліджуватись за формою № 24-сг (місячна), є сукупність 

одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись за формою № 24 (річна). 

Сукупність одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись за формою 

№ 24-сг (місячна), включає одиниці, що відповідають таким критеріям: 
 

1) інституційний сектор економіки відповідно до КІСЕ: S.11 "Нефінансові 

корпорації"; 
 
2) організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: 110-140,              

150-185, 190, 193, 230-232, 240-270, 310, 320, 330-350, 510, 520, 590, 610; 
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3) види економічної діяльності згідно з КВЕД відносяться: 

до груп 01.1-01.6 секції А та до класів 10.11 і 10.12 секції С – при утриманні 

від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, 

та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів. 

Сукупність відібраних одиниць має забезпечувати не менше 90% загальної 

кількості великої рогатої худоби, свиней та птиці свійської всіх видів у 

підприємствах у кожній області на початок року Т. Якщо встановлена межа в 

90% не досягнута, то за кожною областю окремо для одиниць, які утримують 

сільськогосподарських тварин у кількості менше встановленого критерію, 

проводиться ранжування за кількістю кожного із видів тварин (від більшого до 

меншого) та до сукупності включається така кількість одиниць, яка забезпечує 

встановлений рівень (90%) репрезентативності даних за кількістю 

сільськогосподарських тварин кожного виду. 

 

5. На основі сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть 

досліджуватись, формуються переліки респондентів за формами № 24 (річна) та 

№ 24-сг (місячна), до яких уключаються юридичні особи та відокремлені 

підрозділи юридичних осіб, яким відповідають одиниці, що наявні в сукупності 

одиниць ДСС. 

 

2. Актуалізація сукупностей одиниць і переліків респондентів  

державного статистичного спостереження протягом звітного року 
 

1. Актуалізація сукупності одиниць, яка безпосередньо буде  досліджуватись, 

і переліку респондентів за формою № 24 (річна) не здійснюється. 

 

2. Актуалізація сукупності одиниць, яка безпосередньо буде  досліджуватись, 

і переліку респондентів за формою № 24-сг (місячна) здійснюється з лютого до 

жовтня року Т+1 на 15-й робочий день.  

 

3. Актуалізація сукупності одиниць, яка безпосередньо буде  досліджуватись, 

і переліку респондентів за формою № 24-сг (місячна) здійснюється на 

державному рівні. 

 

4. Актуалізація сукупності одиниць, яка безпосередньо буде  досліджуватись,  

і переліку респондентів за формою № 24-сг (місячна) здійснюється для звітних 

періодів з січня-лютого до січня-жовтня року Т+1. 

 

5. Причинами актуалізації сукупності одиниць, яка безпосередньо буде 

досліджуватись, і переліку респондентів за формою № 24-сг (місячна) є події, які 

відбулися з одиницями через злиття, поділ, виділ, перетворення, приєднання; 

передача виробничих факторів між одиницями; зміна ідентифікаційних та 

класифікаційних ознак одиниці. 
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6. Джерелом інформації для актуалізації сукупності одиниць, яка 

безпосередньо буде досліджуватись, і переліку респондентів за формою        

№ 24-сг (місячна) є інформація Реєстру АГРО (у частині підприємств) станом         

на 01 число кожного місяця з лютого по листопад року Т+1. 

 

7. Формування актуалізованого переліку респондентів за формою                 

№ 24-сг (місячна) здійснюється аналогічно підходам, викладеним у пункті 5 

підрозділу 1 розділу ІV цих Методологічних положень. 

 

V. Проведення державного статистичного спостереження та обробка даних  

 

1. Методи проведення державного статистичного спостереження 

 

1. Засобами зв’язку, в електронному форматі або безпосередньо 

здійснюється інформування респондентів про їхнє залучення до участі в ДСС. 

Крім того, інформацію щодо участі у проведенні ДСС розміщено на 

офіційному веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у сервісі  "Пошук за кодом 

ЄДРПОУ". 

 

2. Дані на паперових носіях (нарочно або поштою) або у формі 

електронного звіту засобами електронного зв’язку відповідно до Порядку 

подання електронної звітності до органів державної статистики, затвердженого 

наказом Держкомстату від 12 січня 2011 року № 3, зареєстрованого в Мін’юсті           

29 березня 2011 року за № 408/19146, надходять у терміни, визначені на бланках: 

за формою № 24 (річна) – у другій декаді січня року, наступного за звітним; за 

формою № 24-сг (місячна) – щомісячно, у першій декаді місяця, наступного за 

звітним періодом.  

 

3. Після отримання звітів за формами ДСС здійснюється їх 

уведення/завантаження до електронного середовища для подальшої обробки 

статистичної інформації. 

Інформація про респондентів, якими були подані звіти за власною 

ініціативою (у тому числі у вигляді електронної звітності), накопичується і 

використовується під час формування сукупності одиниць, яка буде 

безпосередньо досліджуватися у наступному звітному році. 

 

2. Основні етапи обробки даних державного статистичного спостереження 

 

1. Під час обробки звітів в електронному середовищі здійснюється такий 

контроль: 

перевірка бланка форми щодо ідентифікації респондента, правильності 

оформлення реквізитів; 

повнота введення даних; 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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перевірка правильності співвідношення окремих значень показників форми, 

зокрема взаємозв’язок показників щодо кількості сільськогосподарських тварин 

та отриманої від них продукції, витрат кормів на їх годівлю;    

виявлення алогічних відповідей шляхом порівняння значень показників, у 

тому числі в динаміці (порівняння з попереднім періодом звітного року та 

відповідним періодом попереднього року, попереднім роком). 

За результатами проведення контролю, з метою визначення причин 

виявлених помилок, може здійснюватися зв’язок з респондентами, а в разі 

виявлення помилок первинні дані доопрацьовуються та коригуються. 

 

2. Формування показників здійснюється за видами сільськогосподарських 

тварин та видами продукції тваринництва згідно з НПСГ, за видами кормів. 

 

3. Під час проведення оцінки основних статистичних показників 

виробництва продукції тваринництва застосовуються методи аналізу 

абсолютних, відносних і середніх величин; методи побудови та вивчення 

групувань; методи аналізу структури сукупностей; балансові методи. 

Залежно від наявної інформації при проведенні розрахунків основних 

статистичних показників виробництва продукції тваринництва застосовується 

коригування даних на макрорівні (для підприємств – у межах певної 

територіально-адміністративної одиниці, для господарств населення –                           

у межах певної територіально-адміністративної одиниці або природно-

сільськогосподарської території). 

 

4. Для забезпечення повноти охоплення явища згідно з Методикою 

проведення розрахунків основних статистичних показників виробництва 

продукції тваринництва по підприємствах та господарствах населення (одиниці 

сектору S.14 "Домашні господарства" відповідно до КІСЕ) в цілому по регіону 

щомісячно та за рік у цілому здійснюється оцінка таких показників: 

кількість великої рогатої худоби, в тому числі корів; свиней; овець та кіз; 

птиці свійської; 

жива  маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій;  

обсяг виробництва (валовий надій) молока; 

кількість одержаних яєць від птиці свійської; 

обсяг виробництва (валовий настриг) вовни. 

При здійсненні оцінки цих показників використовуються зведені дані ДСС 

щодо сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості, ДСС 

щодо об’єктів погосподарського обліку та ДСС "Обстеження умов життя 

домогосподарств" у домогосподарствах міських населених пунктів. 

 

5. За результатами обробки ДСС показники формуються за місцем 

утримання сільськогосподарських тварин. 

 

6. Із використанням зведених даних ДСС щодо сільськогосподарської 

діяльності населення в сільській місцевості, ДСС щодо площ, валових зборів і 
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врожайності сільськогосподарських культур та ДСС "Обстеження умов життя 

домогосподарств" у домогосподарствах міських населених пунктів, згідно з 

Методикою проведення розрахунків показників забезпеченості кормами 

сільськогосподарських тварин, Держстат здійснює розрахунок обсягів витрат 

кормів на годівлю сільськогосподарських тварин за категоріями господарств у 

цілому по країні. 

 

VІ. Забезпечення якості даних державного статистичного спостереження 

 

1. Для забезпечення якості даних, які отримуються шляхом збору 

інформації безпосередньо від респондентів, контролюється рівень надання 

звітів респондентами, залученими до ДСС, і аналізуються причини їх 

ненадання. Дані, які не отримано від респондентів, дооцінюються разом із 

дооцінкою даних для тієї частини сукупності одиниць, для якої дані не 

запитувались. 

 

2. При формуванні інформації ДСС застосовуються такі методи контролю 

якості результатів ДСС: аналіз даних у часі (динаміка показника за останні 3-5 

років); аналіз даних у просторі (по регіонах; по містах обласного значення та 

районах); методи аналізу агрегатів та розподілу даних (виявлення й аналіз 

сумнівних агрегатів та одиниць, показники яких значно відрізняються від 

розподілу основної частини даних, наприклад відношення продуктивності корів 

у регіоні до середнього рівня цього показника по країні). 

 

3. У рамках проведення ДСС сезонні коригування показників не 

здійснюються. 

 

4. Для забезпечення своєчасності результатів ДСС перша публікація даних 

здійснюється не пізніше ніж: 

щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських 

тварин і забезпеченості їх кормами в повному обсязі: попередні дані – на 65-й 

день після звітного року, остаточні дані – на 137-й день після звітного року; 

щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських 

тварин протягом звітного року – щомісячно, на 17-й день після звітного періоду. 

 

5. Сформовані за результатами ДСС матеріали супроводжуються 

відповідними поясненнями щодо методології проведення ДСС, визначень та 

розрахунку показників, а також посиланнями на відповідні методологічні та 

методичні документи на офіційному веб-сайті Держстату. 

 

6. З метою інформування користувачів стосовно основних критеріїв та 

показників якості результатів ДСС складається стандартний звіт з якості 

спостереження, який містить загальну інформацію, яка не залежить від 

результатів державного статистичного спостереження за конкретний період, а 

визначена чинною методологією, процедурами обробки даних і методами 
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вимірювання якості статистичних даних та процесів. Звіт розміщується на 

офіційному веб-сайті Держстату та оновлюється в міру змін ключових 

метаданих ДСС (методології, процедур, процесів статистичного виробництва, 

класифікацій, основних статистичних показників тощо). 

 

VІI. Забезпечення конфіденційності статистичної інформації державного 

статистичного спостереження  

 

1. Забезпечення статистичної конфіденційності у практиці проведення ДСС 

здійснюється відповідно до вимог законів України "Про державну статистику", 

"Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про доступ до публічної 

інформації", з урахуванням основних принципів і методів, визначених 

Методологічними положеннями щодо забезпечення статистичної конфіденційності 

в органах державної статистики, міжнародних вимог до правил конфіденційності 

статистичної інформації відповідно до регламентів ЄС. 

 

2. Для дотримання встановлених законодавством гарантій забезпечення 

статистичної конфіденційності перед респондентами реалізуються такі заходи: 

 

1) захист первинних даних, отриманих органами державної статистики від 

респондентів у ході проведення ДСС, відповідно до вимог Закону України "Про 

державну статистику", та використання їх виключно для статистичних цілей; 

 

2) надання статистичної інформації, отриманої за результатами ДСС, 

користувачам у зведеному знеособленому вигляді;  

 

3) нерозповсюдження статистичної інформації, яка була отримана в ході 

проведення ДСС, якщо є загроза розкриття первинних даних.  

 

3. При проведенні ДСС перевірка статистичної конфіденційності 

здійснюється для кожного із показників, що перелічені в пункті 1 глави 3  

розділу ІІІ цих Методологічних положень.  

Загроза розкриття первинних даних установлюється за правилом порогового 

значення та індивідуального значення одиниці: якщо статистичні дані за 

визначеним показником розраховані на базі занадто малої кількості одиниць 

(менше 3 одиниць) та/або якщо складається перевага однієї одиниці (80 і більше 

відсотків визначеної кількості сільськогосподарських тварин/обсягу виробництва 

продукції тваринництва), зведені підсумки не оприлюднюються. 

 

4. Основними методами захисту розкриття первинних даних для 

агрегованих даних є неоприлюднення вразливого значення (первинне блокування) 

та блокування значень, за допомогою яких можна розрахувати вразливі 

значення, що були заблоковані на етапі первинного блокування (вторинне 

блокування). 
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VIІI. Поширення результатів державного статистичного спостереження 
 
1. Відповідно до Закону України "Про державну статистику" статистична 

інформація, отримана за результатами ДСС, поширюється у зведеному 

знеособленому вигляді.  

 

2. З метою забезпечення вільного та одночасного доступу користувачів 

узагальнена статистична інформація за результатами спостереження 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) та 

сайтах його територіальних органів (www.ukrstat.gov.ua/work/region.html) у 

відповідних статистичних продуктах (експрес-випуски, статистична інформація, 

статистичні публікації). Дані, що оприлюднюються на веб-сайтах ТОД, 

узгоджені з даними, які публікує Держстат. 

Терміни оприлюднення, вихідні показники та їх розрізи (деталізація), а 

також статистичні продукти, які поширюються за результатами ДСС, 

визначаються планом державних статистичних спостережень на відповідний рік. 

 

3. Інформацію за результатами ДСС Держстат також надає: 

 

1) за запитами користувачів статистичної інформації у порядку та на 

умовах, визначених чинним законодавством; 

 

2) за угодами про взаємообмін інформаційними ресурсами між Держстатом 

та іншими державними органами, установами, організаціями;  

 

3) міжнародним організаціям (Євростату, Продовольчій та 

сільськогосподарській організації ООН (ФАО)) у рамках виконання 

міжнародних зобов’язань України, а також статистичним службам інших країн 

за їхніми запитами. 

 

IX. Перегляд даних державного статистичного спостереження 

 

1. Перегляд даних ДСС у цілому та за категоріями господарств 

передбачений для показників живої маси сільськогосподарських тварин, 

реалізованих на забій; живої маси вирощування сільськогосподарських тварин; 

обсягів виробництва молока, яєць і вовни; кількості великої рогатої худоби, у 

тому числі корів, свиней, овець та кіз, птиці свійської, які при першій публікації 

є попередніми (через затребуваність інформації при стислому періоді обробки). 

Остаточні дані по визначених у цьому пункті показниках формуються у ході 

проведення оцінок показників для підприємств і господарств населення 

відповідно до Методики проведення розрахунків основних статистичних 

показників виробництва продукції тваринництва за звітний рік. 

 

2. Причиною перегляду даних є уточнення інформації через можливі 

помилки в класифікації даних, одиницях вимірювання, урахування даних, що 

надійшли із запізненням, уточнення результатів розрахунків, а в частині 

http://www.ukrstat.gov.ua/work/region.html
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кількості основних видів сільськогосподарських тварин – також з урахуванням 

інформації, отриманої за результатами формування зведених даних ДСС щодо 

об’єктів погосподарського обліку за формою № 6-сільрада (річна). 

 

3. Перегляд та уточнення щомісячних показників живої маси 

сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій; обсягів виробництва 

молока, яєць і вовни; кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів, 

свиней, овець та кіз, птиці свійської, за результатами проведення оцінки 

показників для підприємств і господарств населення в разі відхилень між 

попередніми даними за січень-грудень та остаточними даними за звітний рік 

здійснюються відповідно до Методики проведення розрахунків основних 

статистичних показників виробництва продукції тваринництва. Переглянуті 

показники використовуються як базові для розрахунку індексу фізичного обсягу 

відповідних показників. 

 

4. Попередні та остаточні дані по показниках, які перелічені в пунктах 

розділу IX цих Методологічних положень, оприлюднюються на офіційному           

веб-сайті Держстату в терміни, визначені планом державних статистичних 

спостережень, із відповідною відміткою щодо їхнього статусу при поширенні. 

 
 

Директор департаменту  

статистики сільського господарства  

та навколишнього середовища Держстату 

 

 

О. ПРОКОПЕНКО 
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