
Методологічні пояснення  
 

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. 

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

підприємці. 

Відповідно до Господарського кодексу України в редакції від 22.03.2012: 

Суб’єктами мікропідприємництва є: 

- фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - 

підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не 

перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 

мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

- юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та 

форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не 

перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 

мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 

Суб’єктами малого підприємництва є: 

- фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - 

підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не 

перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 

10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

- юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та 

форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не 

перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 

10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи - суб’єкти господарювання 

будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість 

працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-

якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним 

курсом Національного банку України. 

Суб’єктами середнього підприємництва є інші суб’єкти господарювання. 

  

Статистичні дані щодо основних показників діяльності підприємств за їх розмірами 

розраховано за критеріями великих, середніх, малих та мікропідприємств, визначеними у 

Господарському кодексі України в редакції від 22.03.2012, а саме: 

мікропідприємства - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової 

форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 

суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного 

банку України; 

малі підприємства - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової 

форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 

суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного 

банку України; 

великі підприємства - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової 

форми та форми  власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує 

суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного 

банку України; 

середні підприємства - інші суб’єкти господарювання. 

  

Кількість зайнятих працівників визначається з урахуванням штатних, позаштатних 

і неоплачуваних (власників, засновників підприємства та членів їх сімей) працівників 

підприємства. 

  



Кількість найманих працівників визначається з урахуванням штатних та 

позаштатних (працюючих за договорами та за сумісництвом) працівників підприємства. 

  

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) визначається за ціною продажу 

відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для 

розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) 

за бартерним контрактом), за вирахуванням ПДВ. 

   
Інформація за видами економічної діяльності наведена згідно з Класифікацією видів 

економічної діяльності (ДК 009:2010), затвердженою наказом Держспоживстандарту України 

від 11.10.2010 № 457, яка гармонізована з Класифікацією видів економічної діяльності 

Європейського Союзу (NACE Rev.2 – 2006). 
 

 

 

 

 


