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Метою статистичних досліджень залізничного транспорту є отримання даних щодо 

обсягів відправлень вантажів за номенклатурою та пасажирів за видами сполучення та 

регіонами, обсягів перевезень вантажів за номенклатурою залізничним транспортом 

загального користування [1]. При цьому заповнюються наступні форми статистичної 

звітності: ф. № 51-зал (місячна) «Звіт про обсяги вантажних та пасажирських 

перевезень залізничним транспортом загального користування» та ф. № 6-зал (річна) «Звіт 

про постанційне відправлення пасажирів за видами сполучення». 

Метою статистичного дослідження автомобільного транспорту є отримання даних 

щодо обсягів перевезень, експлуатації автомобілів, витрат палива тощо. При цьому 

заповнюються форми ф. № 2-тр (річна) «Звіт про роботу автотранспорту», ф. № 51-пас 

(тижнева) (раз на півроку) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські 

автоперевезення на маршруті», ф. № 51-вант (раз на півроку) «Обстеження вантажних 

автомобільних перевезень, що здійснюються фізичними особами-підприємцями на 

комерційній основі», ф. № 51-авто (місячна) «Звіт про перевезення вантажів та пасажирів 

автомобільним транспортом», ф. № 31-авто (квартальна) «Звіт про перевезення автомобільним 

транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення». 

Статистика водного транспорту досліджується з метою отримання даних щодо обсягів 

вантажних і пасажирських перевезень морським (річковим) транспортом за номенклатурою 

вантажів та видами сполучення та обсягів обробки вантажів у морських і річкових портах за 

номенклатурою вантажів та країнами відправлення (призначення). Заповнюються форми ф. № 

31-вод (квартальна) «Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом», ф. № 

51-вод (місячна) «Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в 

експлуатації», ф. № 25-вод (місячна) «Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)». 

Метою дослідження статистики авіаційного транспорту є отримання даних щодо 

вантажо- та пасажиропотоків в аеропортах та обсягів вантажних і пасажирських перевезень 

підприємствами авіаційного транспорту за видами сполучення. При цьому складається 

форма ф. № 51-ЦА (місячна)»Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства». 

Статистика трубопровідного транспорту для отримання даних щодо обсягів перекачки 

вантажів магістральними трубопроводами за видами вантажів (у т.ч. транзит, експорт, імпорт 

вантажів), протяжності магістральних трубопроводів, форма звітності ф. № 12-труб (місячна) 

«Звіт про транспортування вантажів трубопроводами». 

Також, статистика міського електричного транспорту на меті має отримання даних 

щодо кількості перевезених пасажирів трамвайним і тролейбусним транспортом, 

метрополітенами за видами сполучення, міською електричкою, інфраструктури та наявного 

парку вагонів (машин) міського електротранспорту. Для цього складається форма 

статистичної звітності ф. № 2-етр (місячна) «Звіт про роботу міського електротранспорту». 

Таким чином, можемо побачити, що транспортна галузь широко досліджується 

статистичними органами та надає багато даних для аналізу. Але розвиток науки та 

промисловості вносять свої корективи. Так, не ясно до якої категорії відносяться 

електромобілі, до автотранспорту чи електричного транспорту. Тож, дослідження цієї 

тематики залишається актуальним.  
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