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Довідник показників (поле id_api) 

id_api Назва українською мовою Назва англійською мовою 

ea_gdp_ps_gdp_cp Валовий внутрішній продукт Gross domestic product 

ea_gdp_ps_gv_add Валова додана вартість Gross value added 

ea_gdp_ps_net_taxes Чисті  податки  на  продукти Net taxes on products 

ea_gdp_is_gdp_cp Валовий внутрішній продукт Gross domestic product 

ea_gdp_is_emp_comp Оплата праці найманих працівників Сompensation of employees 

ea_gdp_is_net_taxsubimp 
Податки за виключенням субсидій 

на виробництво та імпорт 
Taxes less subsidies on production and import 

ea_gdp_is_gross_surplus Валовий прибуток, змішаний дохід Gross operating surplus, mixed income 

ea_gdp_es_gdp_cp Валовий внутрішній продукт Gross domestic product 

ea_gdp_es_fce Кінцеві споживчі витрати Final consumption expenditure 

ea_gdp_es_hh 
кінцеві споживчі витрати домашніх 

господарств 
final consumption expenditure of households 

ea_gdp_es_npsh 

кінцеві споживчі витрати 

некомерційних організацій, що 

обслуговують  домашні 

господарства 

final consumption expenditure of non-profit 

institutions serving households 

ea_gdp_es_gen_gov 
кінцеві споживчі витрати сектору 

загального державного управління 

final consumption expenditure of general 

government 

ea_gdp_es_ice 

кінцеві споживчі витрати сектору 

загального державного управління - 

індивідуальні споживчі витрати 

final consumption expenditure of general 

government - individual consumption 

expenditure 

ea_gdp_es_cce 

кінцеві споживчі витрати сектору 

загального державного управління - 

колективні споживчі витрати 

final consumption expenditure of general 

government - collective consumption 

expenditure 

ea_gdp_es_gf Валове нагромадження Gross capital formation 

ea_gdp_es_gfcf 
валове нагромадження основного 

капіталу 
gross fixed capital formation 
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ea_gdp_es_ci 
зміна запасів матеріальних 

оборотних коштів 
changes in inventories 

ea_gdp_es_aldv 
придбання за виключенням вибуття 

цінностей 
acquisitions less disposals of valuables 

ea_gdp_es_net_exp Чистий експорт Net export 

ea_gdp_es_egs експорт товарів і послуг exports of goods and services 

ea_gdp_es_igs імпорт товарів і послуг imports of goods and services 

ea_building_vcw_ Обсяг виконаних будівельних робіт Volume of construction works accomplished 

ea_building_index_co_ Індекс будівельної продукції Indices of construction output 

ea_trade_trt_ Оборот роздрібної торгівлі Turnover of retail trade 

ea_trade_rte_ 
Роздрібний товарооборот 

підприємств 
Retail turnover of enterprises  

ea_agricli_aoi_ 

Індекс обсягу 

сільськогосподарського 

виробництва 

Index volume of agricultural production 

ea_agricli_ace_ 
Індекси сільськогосподарської 

продукції 
Indices of agricultural production 

ea_agricl_tapmlnuah 

Обсяг продукції сільського 

господарства (кумулятивно, у 

фактичних цінах) 

Volume of agricultural production 

(cumulatively, in fact prices) 

ea_agricl_ace_ 
Валова продукція сільського 

господарства 
Gross agricultural output  

ea_indust_ind_indprod 
Індекси промислової продукції, за 

видами діяльності 

Index of industrial production, by type of 

activity 

ea_indust_vol_indprod Обсяг реалізованої промислової 

продукції (товарів, послуг) 

Volume of industrial products (goods, services)  
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Довідник видів економічної діяльності – ВВП (поле MCRK110) 

MCRK110 Назва 

A Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 

B Добувна промисловість і розроблення кар`єрів 

C Переробна промисловість 

D Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

E2 Водопостачання;каналізація, поводження з відходами 

F Будівництво 

G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт  автотранспортних засобів і мотоциклів 

H Транспорт, складське господарство,  поштова та кур’єрська діяльність 

I Тимчасове розміщування й  організація харчування 

J Інформація та телекомунікації 

K Фінансова та страхова діяльність 

L Операції з нерухомим майном 

M Професійна, наукова та технічна  діяльність 

N Діяльність у сфері адміністративного  та допоміжного обслуговування 

O Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 

P Освіта 

Q Охорона здоров’я та надання  соціальної допомоги 

R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 

S Надання інших видів послуг 

Net_taxes_1 Податки на продукти 

Net_taxes_2 Субсидії на продукти 
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Довідник видів промислової діяльності – показники промисловості (поле MCRK110) 

MCRK110 Назва 

B Добувна промисловість і розроблення кар`єрів 

B1 Добування кам`яного та бурого вугілля 

B2 Добування сирої нафти та природного газу 

B3 Добування металевих руд 

BC Добувна  та переробна промисловість 

BCDE Промисловість 

BCE 
Добувна  та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 

C Переробна промисловість 

C1 Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

C10 виробництво меблів, іншої продукції, ремонт та монтаж машин і устаткування 

C2 
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 

C3 виготовлення виробів з  деревини, вир-во паперу та поліграфічна діяльність 

C4 Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 

C5 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 

C6 виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 

C7 
виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної 

продукціі 

C8 
Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування 

C9 машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування 

D Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

E1 Забір, очищення та постачання води 

E2 Водопостачання;каналізація, поводження з відходами 
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Довідник показників сільського господарства (поле MCR210i) 

MCR210i Назва 

GO_ Валова продукція  

CROPS Рослинництво 

LS Тваринництво 

 


