
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Організація подання державних статистичних спостережень  

 із статистики цін виробників промислової продукції на 2021 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №1-ціни(пром) 
(місячна) «Звіт про ціни 

виробників промислової 
продукції»

на бланку, 
затвердженому 

Наказом  Держстату
від  20.07.2017 № 182

Роз’ясненням
від 20 липня 2017р.

№ 17.4-12/10

 

Інтернет-нарада на тему:  
 

«Щодо заповнення та подання державної 
статистичної звітності за формою №1-ціни(пром)  

у 2021 році» 
 

З інструментарієм можна ознайомитися на вебсайті Головного управління статистики у 
розділі «Для респондентів» – «Альбом форм державних статистичних спостережень на 2021 

рік» – «Економічна статистика» – «Ціни» – «Ціни виробників» та за потреби роздрукувати 



  

 

   

 

 

 

2. Методологічні можливості складання державної статистичної звітності із статистики цін 

виробників промислової продукції 

 

 Дані щодо цін виробників промислової продукції за товарами (марками, артикулами) та послугами 

заповнюються на основі первинних документів бухгалтерського обліку, що підтверджують реалізацію 

промислової продукції (податкові, товарно-транспортні накладні тощо). Форма відображає дані про 

ціни, що фактично склалися на 20 число звітного місяця на продукцію, призначену для реалізації на 

внутрішньому та зовнішньому ринках. Ця ціна не включає податки (податок на додану вартість, 

акцизний податок тощо) та транспортні витрати, які окремо нараховує виробник; 

Термін подання звітності 
22 числа звітного 

місяця

Способи подання 
звітності

На паперових носіях

Системою 
електронної звітності

При заповненні звітності за формою №1 ціни (пром) (місячна) необхідно звернути увагу: 



 Якщо підприємство реалізовувало продукцію декільком покупцям за різними цінами, то береться ціна 

продукції з найбільшої за обсягом партії. При цьому базові умови реалізації продукції (форма 

розрахунку – готівковий, безготівковий; тип споживача – промислові підприємства, підприємства 

невиробничої сфери, торгівельні компанії, приватні особи тощо; обсяги поставки та ін.) мають бути 

однаковими; 

 У випадку коли підприємство реалізовує товар (послугу) як у межах  України, так і за її межі, то за 

кожним напрямом до спостереження  включається товар (послуга) у розділ І та розділ ІІ даної форми з 

вказанням вартості реалізації товарів у кожному розділі; 

 Щомісячно спостерігаються ціни на продукцію однакової якості, комплектації (упаковка виробу, 

комплектування виробу додатковими допоміжними приладами, і т.д); 

 Графа “А” містить повне найменування продукції чи конкретних промислових послуг із зазначенням їх 

марки, артикулу, технічних характеристик ; 

 Графа “Б” містить одиницю вимірювання продукції;  

 Графа “В” включає код продукції відповідно до НПП; 

 Графа 1 містить ціну, за якою була реалізована продукція у звітному місяці; 

 Графа 2 включає ціну, за якою була реалізована продукція у попередньому місяц;  

 Графа 3 вміщує роз’яснення щодо причин зміни ціни на продукцію у звітному місяці, які відображаються 

кодами (зміна вартості сировини та матеріалів, комплектуючих; тарифів на електро- та теплоенергію, 

воду; цін на паливно-мастильні матеріали; курсів валют; заробітної плати тощо); 

 Графа 4 містить дані щодо вартості реалізованої продукції (відповідно до переліку у графі “А”) за 

попередній рік у тис. грн (відображається у вересні). 

 
 

 

 

 

У разі відсутності на підприємстві реалізації продукції на 20 число показується ціна продукції з 

найбільшої за обсягом партії, яка реалізована у найближчий до вказаної дати день звітного місяця. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                      

 

 

Державною службою статистики України запроваджено безкоштовний 
сервіс для електронного звітування 

«Кабінет респондента» 
 
 Доступ до сервісу «Кабінет респондента» відкрито 

за посиланням https://statzvit.ukrstat.gov.ua/ на  
головній сторінці вебсайтів Детжстату та  

Головного управління   статистики 
 

                         
Детальніше ознайомитися з інформацією 

щодо подання звітності в електронному вигляді, 
зокрема з використання сервісу «Кабінет респондента» можна на 

вебсайті Головного управління статистики 
в Івано-Франківській області у рубриці 

«Для респондентів»/«Електронна звітність» 
 

Ви можете задати питання щодо 
державної статистичної звітності   . . . 

 

 

Дякуємо за увагу! 

 
 

Консультації щодо складання звітності 
можна  отримати   

у відділі реєстрації цін Головного 
управління статистики  
(тел. 79 20 83, 79 20 93) 

 

 
Консультації щодо порядку подання 

звітності, у т.ч. в електронному вигляді, 
можна отримати в управлінні збирання 

даних статистичних спостережень, 
взаємодії з респондентами  і ведення 

реєстру статистичних одиниць Головного 
управління статистики  

(тел. 79 20 03, 79 20 84, (067)3446792) 
 

 

https://statzvit.ukrstat.gov.ua/
http://www.ifstat.gov.ua/RIZN/NARADA_GUS/NARADA_1.HTM

