
Порядок формування та 

оприлюднення статистичної

інформації щодо діяльності 

підприємницького сектору 

економіки Миколаївської 

області
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Виробництво товарів 

Відповідно до Концепції розвитку державної статистики підприємств України, затвердженої

наказом Держкомстату від 28.12.2007 № 478, державна статистика підприємств – це

комплексна, послідовна та узгоджена система статистичних інструментів для отримання,

обробки, синтезу та оцінки інформації щодо різних аспектів підприємницької діяльності суб’єктів

господарювання.

Надання послуг 

Промисловість

(В, С, D, E)

Будівництво 

(F)

Сільське, лісове та рибне

господарство 

(A)

Нефінансові послуги

(G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S)

Фінансові послуги

(К)
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Сфера охоплення статистики 

підприємств (за КВЕД-2010)
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Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний
ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами
господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і
соціальних результатів та одержання прибутку.

33

Суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських
відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи
господарську компетенцію (сукупність господарських прав та
обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за
своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків,
передбачених законодавством.



Головне управління статистики у Миколаївській області

4

До суб’єктів господарювання належать підприємства-юридичні особи
та фізичні особи-підприємці

Підприємство-юридична особа (далі – підприємство))–
самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним
органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або
іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб
шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної,
торговельної, іншої господарської діяльності в порядку,
передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб, але має
право створювати філії, представництва, відділення та інші
відокремлені підрозділи, які не мають статусу юридичної особи.

Фізична особа-підприємець – зареєстрована в установленому
порядку фізична особа з метою здійснення підприємницької
діяльності.



Розподіл суб’єктів господарювання

за розмірами відповідно до Господарського 

кодексу України в редакції від 22.03.2012

Суб’єкти

господарювання 

Великі 
(виключно юридичні 

особи) 

Середні 
(юридичні особи 

та фізичні особи-

підприємці) 

Малі  
(юридичні особи 

та фізичні особи-

підприємці) 

Мікро
(юридичні особи 

та фізичні особи-

підприємці) 
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Критерії віднесення суб‘єктів господарювання

за розмірами
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Суб’єкти

господарювання

Показники

середня 

кількість 

працівників 

річний дохід від 

будь-якої 

діяльності

Суб’єкти

мікропідприємництва

юридичні особи
не перевищує                     

10 осіб        

не перевищує суму, 

еквівалентну                     

2 мільйонам єврофізичні особи

Суб’єкти малого 

підприємництва 

юридичні особи не перевищує                     

50 осіб

не перевищує суму, 

еквівалентну                     

10 мільйонам єврофізичні особи

Суб’єкти великого 

підприємництва
юридичні особи

перевищує                     

250 осіб

перевищує суму, 

еквівалентну                     

50 мільйонам євро

Суб’єкти середнього 

підприємництва

юридичні особи

інші суб’єкти господарювання 
фізичні особи
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Порядок проведення та розробки

державних статистичних спостережень

зі статистики підприємств
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Державні статистичні 

спостереження зі статистики 

підприємств 

Структурні зміни в економіці

України та її регіонів

Активи, власний капітал, 

зобов'язання та фінансові

результати підприємств

Головне управління статистики у Миколаївській області
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Основні характеристики статистичних спостережень

Головне управління статистики у Миколаївській областіГоловне управління статистики у Миколаївській області

Структурні зміни в економіці України

та її регіонів

Активи, власний 
капітал, 

зобов'язання та 
фінансові 
результати 

підприємств

за ступенем охоплення 
одиниць: 

комбіноване:
● суцільне
– для великих і середніх підприємств, які мають забезпечити не
менше 80% загального обсягу реалізованої продукції (товарів,
послуг) відповідного виду економічної діяльності на рівні розділу
КВЕД по кожному регіону.
Якщо встановлене охоплення по певних видах економічної
діяльності не досягнуто, то перелік великих та середніх
підприємств доповнюється окремими малими підприємствами з
найбільшими значеннями обсягу реалізованої продукції (товарів,
послуг).
– для адміністративних даних щодо фізичних осіб-підприємців;

● вибіркове – для малих підприємств, які не увійшли
до сукупності одиниць, що вивчається на суцільній основі.
Загальний обсяг вибірки не перевищує 20% від основи вибірки.

суцільне

періодичність: річне річне, квартальне

одиниця державного 
статистичного 
спостереження:

-юридична особа

-фізична особа-підприємець (адміністративні дані Державної

податкової служби)

юридична особа
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Джерела державних статистичних спостережень

Головне управління статистики у Миколаївській області

Структурні зміни в економіці України

та її регіонів

Активи, власний капітал, зобов'язання та 

фінансові результати підприємств

● форми державного статистичного

спостереження:      

- № 1-підприємництво (річна) "Структурне

обстеження підприємства" та Інструкція щодо її

заповнення; 

- № 2-підприємництво (річна) "Структурне

обстеження підприємства» та Інструкція щодо її

заповнення;

● електронний масив адміністративних даних у 

знеособленому вигляді щодо діяльності фізичних

осіб-підприємців згідно з Угодою з ДПС 

● окремі форми фінансової звітності (показники

яких передбачені програмою спостереження):

- № 1 "Баланс“ (Звіт про фінансовий стан) (річна, 

квартальна);

- № 1-м "Баланс" (річна, квартальна);

- № 1-мс "Баланс" (річна);

- № 2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про

сукупний дохід) (річна, квартальна);

- № 2-м "Звіт про фінансові результати" (річна, 

квартальна);

- № 2-мс "Звіт про фінансові результати" (річна);

- № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" 

(річна);

● П(С)БО, інші нормативно-правові акти, які

регулюють питання складання фінансової

звітності та затверджені наказами Міністерства

фінансів України;

● МСФЗ, офіційно оприлюдненні на веб-сайті

Міністерства фінансів України
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Мета статистичних спостережень

Структурні зміни в економіці України

та її регіонів

Активи, власний капітал, зобов'язання та 

фінансові результати підприємств

Метою є формування інформації щодо

структури суб’єктів господарювання за

видами економічної діяльності та розмірами

для:

Метою є отримання статистичної

інформації про фінансовий стан

підприємств, яка використовується для:

● аналізу структури економіки країни (регіону),

відстеження тенденцій розвитку суб’єктів

господарювання та оцінки конкуренто-

здатності й продуктивності суб’єктів

господарювання

● аналізу фінансово-господарської діяльності

підприємств і відстеження динаміки основних

фінансових показників їх діяльності;

● розрахунку розмірів підприємств з метою

узагальнення статистичної інформації про

діяльність великих, середніх і малих та

мікропідприємств;

● забезпечення інформаційних потреб Системи національних рахунків, Реєстру статистичних

одиниць (у т.ч. для визначення й актуалізації ознаки економічної активності підприємств )

● забезпечення інформаційних потреб користувачів



Показники, що спостерігаються

під час статистичних спостережень
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Структурні зміни в економіці України

та її регіонів

Активи, власний капітал, зобов'язання

та фінансові результати підприємств

● кількість суб’єктів господарювання (підприємства

та фізичні особи-підприємці), у т.ч. на 10 тис. осіб

наявного населення

● кількість зайнятих працівників - визначають з

урахуванням штатних, позаштатних та

неоплачуваних (власників, засновників

підприємства та членів їх сімей) працівників

підприємства

● кількість найманих працівників - включає

середньооблікову кількість штатних і позаштатних

(працюючих за договорами та за сумісництвом)

працівників підприємства

● обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) -

визначають за ціною продажу відвантаженої за межі

підприємства готової продукції (виконаних робіт,

послуг), що зазначена в оформлених, як підстава

для розрахунку з покупцями (замовниками)

документах (уключаючи продукцію (роботи,

послуги) за бартерним контрактом), за винятком

непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо)

● вартість на визначену дату необоротних та

оборотних активів, власного капіталу, зобов’язань з

передбаченою в балансі деталізацією вказаних

показників за їх видами;

● доходи, витрати, фінансові результати з

передбаченою у звіті про фінансові результати

деталізацією за видами вказаних показників.

● питома вага підприємств, які отримали прибуток

та збиток до оподаткування (у % до загальної

кількості відзвітувавших підприємств);

● рентабельність (збитковість) операційної та усієї

діяльності підприємств.
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Узагальнення результатів

статистичних спостережень
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Структурні зміни в економіці України

та її регіонів
Активи, власний капітал, зобов'язання

та фінансові результати підприємств

● у цілому по області

● за видами економічної діяльності

● у розрізі районів та міст обласного підпорядкування

-
● райони і міста обласного підпорядкування за

видами економічної діяльності

● за розмірами підприємств відповідно до законодавчих критеріїв, визначених у Господарському

кодексі України

- за видами економічної діяльності

- у розрізі районів та міст обласного підпорядкування

● по суб 'єктах господарюваннях за їх видами

(підприємства та фізичні особи-підприємці)

- за видами економічної діяльності;

- у розрізі районів та міст обласного

підпорядкування

-
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Оприлюднення інформації

Розробка і узагальнення результатів діяльності підприємств-

юридичних осіб здійснюється у 2 етапи:

● на першому етапі (у червні) формуються попередні дані (без урахування

зміни підприємствами основного виду діяльності у звітному році (тобто за

основним видом діяльності підприємств, визначеним за підсумками

попереднього року));

● на другому етапі (у жовтні) формуються остаточні дані (з урахуванням

зміни підприємствами основного виду діяльності у звітному році).

Розробка і узагальнення результатів діяльності фізичних осіб-

підприємців здійснюється один раз на рік у жовтні.

Головне управління статистики у Миколаївській областіГоловне управління статистики у Миколаївській області
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Основний вид 

економічної діяльності 

Основний вид економічної діяльності (ОВД) - використовується для

спрощення сприйняття інформації про підприємство у разі якщо

підприємство здійснює декілька видів економічної діяльності (для

агрегування показників його діяльності та публікації даних щодо нього

необхідно мати можливість класифікувати це підприємство тільки по

одному з видів економічної діяльності – тому, що вважається найбільш

важливим для підприємства, тобто на який припадає найбільший внесок у

валову додану вартість).

Для визначення ОВД застосовують показники:

- чисельність працівників

- обсяг реалізованої продукції (товарів та послуг)

Головне управління статистики у Миколаївській областіГоловне управління статистики у Миколаївській області
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Основні статистичні публікації щодо діяльності 

суб’єктів господарювання  

Головне управління статистики у Миколаївській областіГоловне управління статистики у Миколаївській області

Попередні дані Остаточні дані

● Бюлетень “Діяльність підприємств

Миколаївської області за їх розмірами у 2020

році” (термін видання – червень)

● Бюлетень "Діяльність суб’єктів

господарювання Миколаївської області за їх

розмірами у 2020 році" (термін видання –

жовтень)

● Економічна доповідь “Розвиток малого

та середнього підприємництва

Миколаївської області у 2020 році” (термін

видання – листопад)

● Статистичний збірник “Діяльність

суб’єктів господарювання Миколаївської

області у 2020 році” (термін видання –

грудень)

● Відповідна статистична інформація розміщується на сайті Головного управління

статистики у розділі: Cтатистична інформація / Економічна статистика / Економічна

діяльність / Діяльність підприємств (термін розміщення попередньої інформації – червень;

остаточної – жовтень)
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Використані матеріали

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо структурних змін в

економіці України та її регіонів, затверджених наказом Держстату від 05.01.2021 № 1;

Методологічні положення про взаємоузгоджену систему державних статистичних спостережень для

складання показників структурної статистики – складової статистики підприємств, затверджених наказом

Держстату від 29.12.2012 № 549;

Методологічні положення про використання фінансової звітності підприємств для цілей статистики

підприємств, затверджених наказом Держстату від 31.12.2014 № 417;

Методика розрахунку основного виду економічної діяльності за допомогою спеціального програмного модуля,

затвердженої наказом Держстату від 29.12.2012 № 551;

Методика поширення даних вибіркового структурного обстеження малих підприємств на генеральну

сукупність, затвердженої наказом Держстату від 16.10.2012 № 419;

Методика розрахунку показників структурної статистики з урахуванням діяльності фізичних осіб-підприємців,

затвердженої наказом Держстату від 26.11.2015 № 343

Методологічні та методичі положення розміщені на офіційному вебсайті Держстату в розділі Методологія та

класифікатори / Статистична методологія / Економічна статистика / Економічна діяльність / Діяльність підприємств.
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Дякуємо за увагу!
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