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При розробці інвестиційного проекту існує необхідність визначення обсягу ВВП по 

галузях та видах підприємств для подальшого визначення ринкової долі та бази сировини 

інвестиційного проекту. Особливої уваги інвесторів заслуговують саме виробничі 

підприємства, оскільки саме вони є первинною ланкою економіки. 

На жаль, існуючі дані статистичної звітності не дають змоги визначити а ні реальну 

картину, а ні алгоритму знаходження долі за наявними статистичними даними.  

На прикладі визначення долі виробничих підприємств пропонуємо наступний 

алгоритм. 

1. Розглянемо таблицю «Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту 

за видами економічної діяльності» на сайті Державного комітету статистики України [1]. 

2. Виділимо види економічної діяльності, що характерні саме для виробничих 

підприємств: сільське господарство, мисливство, лісове господарство; добувна 

промисловість; переробна промисловість; виробництво та розподілення електроенергії, газу 

та води; будівництво; торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів 

особистого вжитку. 

3. За означеними видами діяльності виразимо обсяг виробництва у відсотках як 

частку у цілому ВВП. 

4. Визначимо сукупну частку виробничих підприємств у ВВП. 



47-та наукова конференція молодих дослідників ОНПУ-магістрантів  
"Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі". Одеса: ОНПУ, 2012, вип. 47. 

 

Якщо для потреб супроводу інвестиційного проекту необхідно визначити саме 

додану вартість, потрібно повторити п.п.1-4 для колонки «Валова додана вартість» цієї ж 

таблиці. 

Результат розрахунків (табл.1) відображає реальну картину по галузях виробничих 

підприємств та дають змогу підрахувати основні показники інвестиційного проекту. 

Таблиця 1 - Частка виробничих підприємств у ВВП України 

За загальним обсягом виробництва За доданою вартістю Джерело ВВП 
(галузі 

виробництва) 
Частка в цілому 

ВВП, % 

Частка 
виробничих 

підприємств, % 

Частка в цілому 
ВВП, % 

Частка 
виробничих 

підприємств, % 
Сільське 
господарство, 
мисливство, 
лісове 
господарство 

9,82 11,05 

Добувна 
промисловість 5,96 8,76 

Переробна 
промисловість 41,07 21,19 

Виробництво та 
розподілення 
електроенергії, 
газу та води 

5,22 4,68 

Будівництво 5,00 

67,07 

4,35 

50,03 

Торгівля; ремонт 
автомобілів, 
побутових 
виробів та 
предметів 
особистого 
вжитку 

14,84 22,04 

Діяльність 
транспорту та 
зв'язку 

10,59 14,84 

Освіта 4,24 7,44 
Охорона 
здоров'я та 
надання 
соціальної 
допомоги 

3,26 

Частка  не 
виробничих 

підприємств, % 
 
 

32,93 

5,64 

 
 
 

Частка  не 
виробничих 

підприємств, % 
 

49,97 
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Дані підтверджують, що частина виробничих підприємств у ВВП досить велика. 

Розвиток економіки країни неможливий без розвитку виробничих підприємств, а 

використання інвестицій у сучасних умовах як найкраще сприяє цьому.  

 

Електронні ресурси 

1. Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видами економічної 

діяльності [Електронний ресурс]: (за даними видів економічної діяльності) / Держ. ком. 

статистики України — Електрон. дані. — Режим доступу до звітності: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ — Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за 

видами економічної діяльності — Назва з екрана. 
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