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Мета проведення державного 
статистичного спостереження

за фф.№1-підприємництво (річна),
№2-підприємництво (річна)

• отримання статистичної інформації про
економічний стан і господарську діяльність
підприємств для аналізу структури
економіки країни (регіону), відстеження
тенденцій розвитку суб’єктів
господарювання, забезпечення
інформаційних потреб як внутрішніх
(галузевих статистик, РСО), так і зовнішніх
користувачів (національних та
міжнародних)



Статистичне спостереження за формами
№1-підприємництво (річна),
№2-підприємництво (річна)

для звіту за 2021 рік

Форми бланків:
№1-підприємництво (річна) 
затверджено Наказом Держстату від
15.09.2021р. №233     

№2-підприємництво (річна) 
затверджено Наказом Держстату від
25.06.2021р. №132

При заповненні форм слід 
користуватись роз’ясненнями, 
затвердженими Держстатом України 
29 вересня 2021р. №19.1.2-12/38-21
№1-підприємництво (річна) 

05 серпня 2021р. №19.1.2-12/37-21
№2-підприємництво (річна)



 

 

 

Державне статистичне спостереження 
 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"  

 
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 

відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення 

 

Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента" за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua 
 

 

 СТРУКТУРНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

                                                                          за  20___  рік 

 
Подають: Термін подання 

№ 2-підприємництво (річна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату  

25 червня 2021 р.  № 132 

юридичні особи (підприємства) 

– територіальному органу Держстату  
не пізніше  

28 лютого  

 
Респондент: 

Найменування:  ___________________________________________________________________________________ 

 

Місцезнаходження (юридична адреса): ________________________________________________________________ 

                                                                                (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок,  

_________________________________________________________________________________________________ 

площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

Територіальна громада: _____________________________________________________________________________ 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _______________________  

_________________________________________________________________________________________________  

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок,  

_________________________________________________________________________________________________ 

площа  тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

Територіальна громада: _____________________________________________________________________________ 

 

Код території відповідно до: 
Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць  

та територій територіальних громад (КАТОТТГ) 
 

Класифікатора об’єктів адміністративно- 

територіального устрою України (КОАТУУ) 

 

U A                  або           

                                    (код території визначається автоматично в разі подання форми в електронному вигляді) 

 

Інформація щодо відсутності даних 
 

У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку – V  

Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: 

     Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається   

     Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення 

     Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва           

     Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники/карантинні обмеження  

     Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці 

     Відсутнє явище, яке спостерігається 

 

Термін подання - не пізніше 28 лютого                  

код ЄДРПОУ

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ         

 Державне статистичне спостереження  
 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" 

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 

відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 

Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента" за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua 
 

СТРУКТУРНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА  
 

за  20___  рік 

Подають: Термін подання № 1-підприємництво 
 (річна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держстату  

        15 вересня 2021 р. № 233 

юридичні особи (підприємства)  
 
 

– територіальному органу Держстату 

 

не пізніше 

28 лютого 

 

Респондент: 
Найменування:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Місцезнаходження (юридична адреса): ________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                  (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

Територіальна громада: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу 

Територіальна громада: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

                      Код території відповідно до: 
               Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць  

               та територій територіальних громад (КАТОТТГ) 
 

Класифікатора об’єктів адміністративно- 

територіального устрою України (КОАТУУ) 

U A                  або           

                                                           (код території визначається автоматично в разі подання форми в електронному вигляді)                                  

 



Інформація щодо відсутності даних

Заповнюють лише у разі відсутності фінансово-

господарської діяльності та найманих працівників протягом

усього звітного року (якщо «Звіт про фінансові результати» («Звіт

про сукупний дохід») ф.№2 (2-м, 2-мс) не містить даних).

Для форм №1-підприємництво (річна) та ф.№2-

підприємництво (річна) не заповнюють наступні рядки з

причинами:

- Не здійснюється вид діяльності, який спостерігається;

- Здійснюється сезонна діяльність або економічна 

діяльність, пов’язана з тривалим циклом виробництва;

- Відсутнє явище, яке спостерігається



Розділ 1. Структурні зміни та інші події, що відбулися 

на підприємстві у звітному році 

Рядок 100:

Господарська діяльність здійснювалась
протягом _____ місяців звітного року 
(кількість місяців від 01 до 12 у цілих числах)

Показники за рядками:
• 101-106 (для ф.№1-підприємництво 
(річна))
• 101-104 (для ф.№2-підприємництво 
(річна))
визначають структурні зміни та інші події, 
які відбувались у звітному році та не 
спричинили за собою припинення
юридичної особи.

Вищезазначені рядки вміщують дату 
останньої зміни, якщо ці зміни відбувались 
упродовж звітного року декілька разів.

Показники за рядками:

• У рядку 105 ф.№1-підприємництво та 
ряд.103 ф.№2-підприємництво проставлено 
позначку, якщо показник "узято в оренду
основні засоби іншого підприємства" охоплює
дані щодо взяття в оренду (оперативна або
фінансова оренда) у звітному році основних
засобів іншого підприємства-юридичної особи 
чи ФОП та/або земельних паїв фізичних осіб
(у тому числі за договорами минулих років).

• У рядку 106 ф.№1-підприємництво та 
ряд.104 ф.№2-підприємництво проставлено 
позначку, якщо показник "передано в оренду
основні засоби свого підприємства" включає
дані за звітний рік щодо надання в оперативну
та/або фінансову оренду своїх основних
засобів іншому підприємству чи ФОП (у тому 
числі за договорами минулих років).

• У рядку 107 ф.№1-підприємництво та 
ряд.105 ф.№2-підприємництво вміщено
позначку, якщо за звітний рік не було жодної з 
усіх вищенаведених подій.



Показники форми:
Слід заповнювати за КВЕД відповідно до фактично здійснюваної 
діяльності в звітному році

• Основним видом економічної діяльності можна вважати той вид
економічної діяльності, на який фактично припадає найбільший внесок
у валову додану вартість.

• Другорядним видом економічної діяльності можна вважати будь-який
інший (крім основного) вид економічної діяльності підприємства з
виробництва товарів або надання послуг.

• Допоміжними видами економічної діяльності можна вважати види
діяльності, які здійснюються переважно у сфері послуг, а їх результати
використовуються самим підприємством із метою обслуговування його
основного та другорядних видів економічної діяльності (керування
підприємством, бухгалтерський облік, транспортування, складування,
збут, ремонт, технічне обслуговування тощо). Допоміжні види діяльності
підприємства не виділяються окремо. Дані за цими видами економічної
діяльності враховуються за основним видом економічної діяльності
підприємства. Продукція допоміжних видів економічної діяльності не
реалізується іншим юридичним особам та фізичним особам-
підприємцям.



Показники форми:
Код за КВЕД-2010 на рівні класу

Ф.№2-підприємництво (річна): 
Розділ 1. Структурні зміни та інші події, що відбулися на підприємстві 
у звітному році 

Основний вид економічної діяльності у звітному році 

________________________________             
(опис здійснюваної економічної діяльності)                                                                                             (код за КВЕД-2010 

заповнюють органи
державної статистики)

Розділ 2. Інформація щодо зовнішньоекономічної 
діяльності у звітному році
форми №1-підприємництво (річна), 

форми №2-підприємництво (річна)

- Розділ 2 містить інформацію щодо здійснення підприємством експорту-
імпорту продукції (товарів, послуг) у звітному році.
- У рядках 200 та 201 слід проставити відповідні позначки в комірках "Так" чи
"Ні", залежно від того чи здійснювало підприємство протягом звітного року 
експорт/імпорт продукції, товарів чи послуг. 



Показники форми:
Код за КВЕД-2010 на рівні класу

Ф.№1-підприємництво (річна): 

Розділ 3. Розподіл основних показників за видами економічної діяльності

• Рядок 300 – містить показники в цілому по підприємству, тобто сумарно за   
всіма його видами економічної діяльності,

а у вільних рядках – за кожним видом економічної діяльності (основний та 
другорядні) на рівні класу за Класифікацією видів економічної діяльності
(ДК 009:2010)

Код за КВЕД-2010 
на рівні класу

(відображаються коди видів

економічної діяльності, якими
підприємство займалося

ФАКТИЧНО
у звітному році)

Назва показників
(коди рахунків відповідно до

Плану рахунків бухгалтерського обліку
або спрощеного Плану рахунків

бухгалтерського обліку)

Код Євростату відповідно до 
Регламенту (ЄС) №295/2008
Європейського парламенту та Ради 
від 11.03.2008

А Б



Показники форми: Середня кількість працівників
3 розділ графа 1 рядок 300 (осіб)

10 розділ графа 1 рядок 1000

1-підприємництво (річна),
3 розділ графа 1 рядок 300

2-підприємництво (річна)

містить інформацію розраховану відповідно до 
Інструкції зі статистики кількості працівників 

(Наказ Держкомстату №286 від 28.09.2005 (зі змінами)

- Середньооблікова кількість штатних працівників 
(крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та
пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

- Середня кількість зовнішніх сумісників 
(працівників, прийнятих за сумісництвом з інших підприємств)

- Середня кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими
договорами



Показники форми: 
3 розділ графа 1 рядок 300

10 розділ графа 1 рядок 1000 за МО Середня кількість працівників, осіб

1-підприємництво (річна)
3 розділ графа 1 рядок 300

2-підприємництво (річна)

Показник ≥ (∑ ряд. 1040 гр. 1 ф. № 1-ПВ(місячна) за 12 міс.)/12 + 

+ (∑ ряд. 7030 гр.1 + ряд. 7040 гр.1) ф. № 1-ПВ (квартальна)) /4

Показник = ф. № 1 «Баланс» ряд. 001 (або ф. № 1-м, 1-мс ряд. 001)

Середньооблікова кількість 
штатних працівників,  осіб

ф.№2-підприємництво (річна):

3 розділ графа 1 рядок 301

розд.3 ряд.301 гр.1 = (∑ряд.1040 гр.1 ф. №1-ПВ (місячна) за 12 міс.)/12 



Показники форми: Витрати на оплату праці
ф.№1-підприємництво (річна):           (тис.грн з одним дес. знаком)

3 розділ графа 10 рядок 300 = ф. № 2 «Звіт про фінансові 
10 розділ графа 3 рядок 1000 за МО результати» гр. 3 ряд. 2505 та

≥ ∑ ряд. 1020 графа 1 форми № 1-ПВ 

ф.№2-підприємництво (річна): (місячна) за 12 місяців

4 розділ графа 1 рядок 412

• нарахована заробітна плата за окладами й тарифами
• премії та заохочення, матеріальна допомога
• суми вихідної допомоги, компенсаційні виплати
• відрахування на створення резерву відпусток
• оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу
• інші витрати на оплату праці усіх працівників
• оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
• надбавки до тарифних ставок і посадових окладів



Показники форми: Фонд оплати праці
ф.№2-підприємництво (річна) штатних працівників,
3 розділ графа 1 рядок 305: указаних у рядку 301

(тис.грн з одним дес. знаком)

• основна заробітна плата
• додаткова заробітна плата
• заохочувальні і компенсаційні виплати

3 розділ графа 1 рядок 305 ≥ ∑ ряд. 5010 гр.1
ф. № 1-ПВ (квартальна) за 1-4 квартали або

≥ ∑ ряд. 1070 гр.1 ф.№ 1-ПВ (місячна) за 12 місяців



Показники форми: Відрахування на
ф.№1-підприємництво (річна) соціальні заходи
3 розділ графа 11 рядок 300 (тис.грн з одним дес. знаком)

= ф. № 2 «Звіт про фінансові
ф.№2-підприємництво (річна) результати»  гр. 3 ряд. 2510
4 розділ графа 1 рядок 414

• сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування усіх працівників підприємства, що
сплачує роботодавець
• сума витрат на пільгові пенсії

! У показник не входять:

- внески на недержавне пенсійне забезпечення
- відрахування на військовий збір



Показники форми: Кількість відпрацьованих 
ф.№1-підприємництво (річна) годин працівниками
6 розділ графа 1 рядок 601 (людино-годин)

Норма часу в 2021 році при 40-годинному                        

ф.№2-підприємництво (річна) робочому тижні становила 1994 години

3 розділ графа 1 рядок 304

• Відображає кількість фактично відпрацьованих усіма
працівниками людино-годин, ураховуючи час,
відпрацьований у вихідні, святкові та неробочі дні, період
службових відряджень, на надурочних роботах, а також час
роботи надомників.

Показник ≥ ∑ ряд. 1060 гр. 1 ф. № 1-ПВ (місячна) за 12 міс.



Показники форми: Середня кількість працівників 
ф.№1-підприємництво (річна) в еквіваленті повної зайнятості
6 розділ графа 1 рядок 600 (осіб)

Показник = ряд.601 (ряд304)/1994
ф.№2-підприємництво (річна) 
3 розділ графа 1 рядок 303

В еквівалент повної зайнятості перераховується весь 
персонал, який залучався до роботи в звітному році:

- штатні працівники підприємства
- зовнішні сумісники
- працівники, які не перебувають у штаті та залучені до роботи згідно з 

цивільно-правовими договорами й мають нарахування з фонду оплати 
праці



Показники форми: Обсяг реалізованої продукції

(товарів, послуг) без ПДВ
ф.№1-підприємництво (річна):              (тис.грн з одним дес. знаком)

3 розділ графа 2 рядок 300 Показник ≤ ∑ ф. № 2, 2-м ряд.2000 +   
10 розділ графа 2 рядок 1000 за МО ряд.2120+ряд.2240  або

Показник ≤ ∑ ф. № 2-мс ряд.2000+ряд.2160
ф.№2-підприємництво (річна):
4 розділ графа 1 рядок 400

- вартість реалізованої продукції (товарів, послуг) як власного
виробництва, так і виготовленої на давальницьких умовах; 
товарів, придбаних для перепродажу
- вартість наданих послуг
- вартість пакування та транспортування продукції (товарів)
- акцизний податок
- доходи від здавання майна в оренду



Показники форми: Обсяг реалізованої продукції

(товарів, послуг) без ПДВ
ф.№1-підприємництво (річна):              (тис.грн з одним дес. знаком)

3 розділ графа 2 рядок 300

10 розділ графа 2 рядок 1000 за МО 

ф.№2-підприємництво (річна):
4 розділ графа 1 рядок 400

Для ф.№1-підприємництво (річна):
• розд.3 ряд.300 гр.2 - гр.3 ≤ ф.№2 (ряд.2000 + ряд.2120 + ряд.2240) гр.3
• розд.3 ряд.300 гр.2 - гр.3 ≥ ф.№2-м ряд.2000 гр.3 або ф.№2-мс 

ряд.2000гр.3

Для ф.№2-підприємництво (річна):
• розд.4 ряд.400 гр.1 – ряд.401 ≤ ф.№2 (ряд.2000 + ряд.2120 + ряд.2240) 

гр.3
• розд.4 ряд.400 гр.1 - ряд.401 ≥ ф.№2-м ряд.2000 гр.3 або ф.№2-мс 

ряд.2000 гр.3



Показники форми: Обсяг реалізованої продукції

(товарів, послуг) без ПДВ
ф.№1-підприємництво (річна):              (тис.грн з одним дес. знаком)

3 розділ графа 2 рядок 300

10 розділ графа 2 рядок 1000 за МО 

ф.№2-підприємництво (річна):
4 розділ графа 1 рядок 400

! У показник не входять:
- вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх

потреб підприємства
- суми отриманих субсидій і дотацій (відображаються як окремий

показник)
- фінансові доходи, якщо фінансова діяльність не є основною
- суми попередньої оплати, авансові платежі
- вартість зворотної тари
- дохід від купівлі-продажу іноземної валюти, курсові різниці
- дохід від реалізації власних необоротних активів, одноразові операції з

реалізації оборотних активів (продаж ОЗ, переведених у товари, -
відображається окремо)



Показники форми: Обсяг реалізованої продукції

(товарів, послуг) без ПДВ
ф.№1-підприємництво (річна):                (тис.грн з одним дес. знаком)

3 розділ графа 2 рядок 300

10 розділ графа 2 рядок 1000 за МО 

• Продукція власного виробництва, реалізована
безпосередньо населенню через власну торгову мережу
підприємства, зі складу або з оплатою через свою касу,
міститься у формі за ціною продажу без ПДВ за тим видом
економічної діяльності, за яким здійснюється виробництво
цієї продукції, а за торгівельним КВЕД відображають маржу.



Показники форми: Обсяг реалізованої продукції

(товарів, послуг) без ПДВ
ф.№1-підприємництво (річна):                (тис.грн з одним дес. знаком)

3 розділ графа 2 рядок 300

10 розділ графа 2 рядок 1000 за МО 

ф.№2-підприємництво (річна):
4 розділ графа 1 рядок 400

При здійсненні операцій із давальницькою сировиною (аутсорсинг)
показник «Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)» підрядника
містить інформацію про:
• вартість послуг із переробки давальницької сировини з урахуванням вартості
витрачених допоміжних матеріалів як власного виробництва, так і покупних (без
урахування вартості переробленої давальницької сировини)

При здійсненні операцій із давальницькою сировиною показник «Обсяг
реалізованої продукції (товарів, послуг)» замовника містить інформацію
про:
• вартість сировини, переданої у виробництво на інше підприємство, оплату послуг
з її переробки та інші, не зазначені вище витрати з виробництва й реалізації цієї
продукції, та суму очікуваного прибутку



Показники форми: Акцизний податок
ф.№1-підприємництво (річна) (тис.грн з одним дес. знаком)

3 розділ графа 3 рядок 300 

ф.№2-підприємництво (річна) 
4 розділ графа 1 рядок 401

Сума акцизного податку визначається, зважаючи на обсяги
реалізованої підакцизної продукції (товарів), за 
встановленими ставками.

Заповнюють показник за видами економічної діяльності:
11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 12.00; 19.10; 19.20; 20.14; 29.10; 29.20; 
45.11; 45.19; 46.17; 46.34; 46.35; 46.39; 46.71; 47.11; 47.19; 47.25; 47.26; 
47.30; 47.81; 56.10; 56.30 



Показники форми: Вартість продукції

(робіт, послуг) власного

ф.№1-підприємництво (річна) виробництва для внутрішніх

3 розділ графа 4 рядок 300 потреб підприємства
(тис.грн з одним дес. знаком)

ф.№2-підприємництво (річна) 

4 розділ графа 1 рядок 402

• Енергія для власного споживання
• Продукція, що була спожита (використана) безпосередньо

працівниками підприємства (членами їхніх сімей) на безоплатній основі
• Основні засоби, інші необоротні матеріальні й нематеріальні активи
(програмне забезпечення) з терміном експлуатації більше року, а також
послуги з їхнього поліпшення (модернізація, модифікація, добудова,
дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення
майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання
об’єкта основних засобів



Показники форми: Матеріальні витрати та витрати

на оплату послуг, використані у

ф.№1-підприємництво (річна) виробництві продукції (товарів,

3 розділ графа 7 рядок 300 послуг (без ПДВ))
(тис.грн з одним дес. знаком)

ф.№2-підприємництво (річна) 

4 розділ графа 1 рядок 406

• сировина і матеріали, які входять до складу продукції (товарів, послуг)
або є необхідними компонентами для їх виготовлення

• купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби
• паливо й енергія усіх видів
• тара для пакування, крім зворотної тари
• запасні частини, готові деталі
• товари, використані для виробничо-господарських потреб
• послуги виробничого характеру
• послуги невиробничого характеру
• послуги (роботи) за договірними відносинами з підрядником



Показники форми: Матеріальні витрати та витрати

на оплату послуг, використані у

ф.№1-підприємництво (річна) виробництві продукції (товарів,

3 розділ графа 7 рядок 300 послуг (без ПДВ))
ф.№2-підприємництво (річна) (тис.грн з одним дес. знаком)

4 розділ графа 1 рядок 406

Показник ≤ ф.№2 ряд.2500+ряд.2520

3 розділ графа 7 рядок 300 = 4 розділ графа 1 рядок 400
розділ 4 ∑ рядків (401÷441) = ф. № 2 гр. 3 ряд. 2500
розділ 4 ∑ рядків (442÷473) ≤ ф. № 2 гр. 3 ряд. 2520

! У показник не входять:
- вартість придбаних для перепродажу товарів і послуг
- втрати від псування цінностей
- визнані штрафи, пені, неустойки
- сплачені відсотки
- амортизація
- добові витрати
- податки, пов’язані з обсягом виробництва



Показники форми: Платежі підрядникам
ф.№1-підприємництво (річна) (тис.грн з одним дес. знаком)

3 розділ графа 8 рядок 300 

ф.№2-підприємництво (річна) 
4 розділ графа 1 рядок 407

• Підприємство-замовник відображає витрати, пов’язані з
оплатою виконаних підрядником і прийнятих відповідно до
договірних відносин робіт (без ПДВ).

!
Цей показник не включає вартість робіт з монтажу 
основних засобів, оскільки ці витрати належать до 

капітальних інвестицій.



Показники форми: Амортизація

ф.№1-підприємництво (річна) (тис.грн з одним дес. знаком)

3 розділ графа 9 рядок 300 = ф. № 2 гр. 3 ряд. 2515

ф.№2-підприємництво (річна) 
4 розділ графа 1 рядок 411

• амортизація основних засобів
• амортизація інших необоротних матеріальних та

нематеріальних активів



Показники форми: Вартість товарів та послуг,

придбаних у звітному році

ф.№1-підприємництво (річна) для перепродажу (без ПДВ)

3 розділ графа 18 рядок 300 (тис.грн з одним дес. знаком)

ф.№2-підприємництво (річна) 

4 розділ графа 1 рядок 415

• Уключає вартість товарів і послуг, придбаних у звітному
році для перепродажу без додаткової обробки на цьому
підприємстві, незалежно від того, чи були вони продані у
звітному році чи залишилися у вигляді залишків



Показники форми: Субсидії та дотації на виробництво

ф.№1-підприємництво (річна) (тис.грн з одним дес. знаком)

5 розділ графа 1 рядок 502 Показник ≤ ф. № 2, 2-м ряд. 2120 гр. 3 

ф.№2-підприємництво (річна) Показник ≤ ф. № 2-мс ряд. 2160 гр. 3 

4 розділ графа 1 рядок 405

• субсидії (дотації) на продукти, які надаються пропорційно кількості
або вартості товарів і послуг, вироблених і реалізованих резидентами. 
Субсидії на продукти включають відшкодування підприємству збитків, 
які виникають у результаті того, що ціна продажу виробленої
продукції встановлюється нижче середніх витрат виробництва
• інші субсидії (дотації), пов’язані з виробництвом – суми, які
підприємство отримує з бюджету у зв’язку з його виробничою
діяльністю, крім фінансування нагромадження, які розглядаються як 
капітальні трансферти



Показники форми: Витрати на придбання енергопродуктів

ф.№1-підприємництво (річна) для власних потреб

5 розділ графа 1 рядок 504 (крім використаних як сировина та
ф.№2-підприємництво (річна) для перепродажу) (без ПДВ)
4 розділ графа 1 рядок 416                                (тис.грн з одним дес. знаком)

• Дрова (ряд.404 розд. 4 ф.№1-підприємництво (річна)) 
• Вугілля кам’яне та вугілля буре (ряд.405 розд. 4 ф.№1-підпр. (річна))
• Брикети та гранули для опалення (ряд.417 розд. 4 ф.№1-підпр. (річна)) 
• Кокс та коксопродукти (кокс і напівкокс, смоли кам’яновугільні, кокс

пековий) (ряд.418 розд. 4 ф.№1-підпртємництво (річна))
• Продукти нафтоперероблення (бензин, гас, газойлі, оливи та мастила

нафтові, торф’яні брикети) (ряд.419 розд. 4 ф.№1-підприємництво (річна))
• Біодизель (ряд.421 розд. 4 ф.№1-підприємництво (річна))
• Електроенергія (ряд.435 розд. 4 ф.№1-підприємництво (річна))
• Газ вироблений (ряд.436 розд. 4 ф.№1-підприємництво (річна))
• Послуги з постачання пари (теплова енергія) (ряд.437 розд. 4 ф.№1-

підприємництво (річна))



Показники форми: Податки та збори, пов’язані з виробництвом

ф.№1-підприємництво (річна) (тис.грн з одним дес. знаком)

5 розділ графа 1 рядок 505
ф.№2-підприємництво (річна) 
4 розділ графа 1 рядок 417

• Екологічний податок
• Плата за користування надрами
• Плата за землю
• Збір за користування радіочастотним ресурсом України
• Збір за спеціальне використання води
• Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
• Транспортний податок
• Податок на нерухоме майно
• Єдиний податок
• Фіксований сільськогосподарський податок

! показник не відображає:
- Податок на прибуток підприємства
- Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
- Суми ПДВ
- Акцизний податок



Показники форми: Податки та збори, пов’язані з

ф.№1-підприємництво (річна) обсягом реалізованої продукції

5 розділ графа 1 рядок 506 (товарів, послуг), крім ПДВ та
ф.№2-підприємництво (річна) акцизного податку
4 розділ графа 1 рядок 418                                (тис.грн з одним дес. знаком)

• Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів
магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

• Транзитне транспортування трубопроводами природного газу й 
аміаку територією України

• Збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з торгівлі
ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння

• Надання послуг стільникового рухомого зв’язку



Показники форми: Кількість магазинів

роздрібної торгівлі
ф.№1-підприємництво (річна):             (показник заповнюється, якщо підприємство

5 розділ графа 1 рядок 507 має у своєму складі один або декілька 

10 розділ графа 4 рядок 1000 магазинів, діяльність яких належить до 

ф.№2-підприємництво (річна): видів економічної діяльності з кодами 47.11-

4 розділ графа 1 рядок 419 47.79 за КВЕД (крім 47.30)), (одиниць)

Показник відображає кількість магазинів роздрібного продажу товарів, 
якими володіє або які орендує підприємство.

Магазин – стаціонарне приміщення для роздрібної торгівлі, до якого
заходять покупці для придбання товарів. 
Магазин може мати торговий зал для обслуговування покупців
та спеціальні приміщення (для зберігання товарів, підготовки їх для 
продажу, підсобні, адміністративні, технічні тощо).

До магазину не належить кіоск та нестаціонарний пересувний пункт 
(лоток, розкладка, намет, автофургон тощо).



Показники форми: Торгова площа магазинів

роздрібної торгівлі, (м²)

ф.№1-підприємництво (річна):               (показник відображає інформацію у цілих 

5 розділ графа 1 рядок 508 числах по магазинах роздрібної торгівлі, кількість

10 розділ графа 5 рядок 1000 для МО               яких наводиться у рядках: 507,

ф.№2-підприємництво (річна): 419

4 розділ графа 1 рядок 422 
Торгова площа магазинів роздрібної торгівлі включає площі магазинів, що
призначені для продажу та показу товарів, а саме:

• увесь простір, до якого клієнти мають доступ, уключаючи примірочні;
• місце прилавків та вітрин;
• місце за прилавками, яке використовують продавці.

Показник наводиться у цілих числах і не містить даних щодо площ, які
повністю здані в оренду іншим суб’єктам господарювання.

! У торгову площу також не входять:
• складські та підготовчі приміщення; • майстерні;
• офіси; • туалети;
• сходи;
• інші побутові приміщення.



Показники форми: Запаси
ф.№1-підприємництво (річна) Запаси незавершеного
3 розділ графа 12, 13 рядок 300 виробництва
ф.№2-підприємництво (річна) (тис.грн з одним дес. знаком)

5 розділ графа 1, 2 рядок 501

Показник = ф. № 1 ряд. 1102 гр. 3, 4 (у разі заповнення ряд. 1102)

Показник ≤ ф.№ 1 ряд. 1100 гр. 3, 4 
або

≤ ф.№ 1-м, 1-мс ряд. 1100 гр. 3, 4



Показники форми: Запаси
ф.№1-підприємництво (річна) Готова продукція
3 розділ графа 14, 15 рядок 300 (тис.грн з одним дес. знаком)

ф.№2-підприємництво (річна) 
5 розділ графа 1, 2 рядок 502

Показник = ф. № 1 ряд. 1103 гр. 3, 4 (у разі заповнення ряд. 1103)

Показник ≤ ф.№ 1-м ряд. 1103 гр. 3, 4 
та

≤ ф.№ 1, 1-м, 1-мс ряд. 1100 гр. 3, 4



Показники форми: Запаси
ф.№1-підприємництво (річна) Товари та послуги для
3 розділ графа 16, 17 рядок 300 перепродажу (без ПДВ)
ф.№2-підприємництво (річна) (тис.грн з одним дес. знаком)
5 розділ графа 1, 2 рядок 503

Показник = ф. № 1 ряд. 1104 гр. 3, 4 (у разі заповнення ряд. 1104)

Показник ≤ ф.№ 1-м ряд. 1103 гр. 3, 4 
та

≤ ф.№ 1, 1-м, 1-мс ряд. 1100 гр. 3, 4



Показники форми: Запаси
ф.№1-підприємництво (річна) Виробничі запаси
7 розділ графа 1, 2 рядок 700 (без ПДВ)

ф.№2-підприємництво (річна) (тис.грн з одним дес. знаком)
5 розділ графа 1, 2 рядок 500

Показник = ф. № 1 ряд. 1101 гр. 3, 4 (у разі заповнення ряд. 1101)

Показник ≤ ф.№ 1 ряд. 1100 гр. 3, 4 
або

≤ ф.№ 1-м, 1-мс ряд. 1100 гр. 3, 4



Розділ 8. Наявність і рух необоротних активів, 

амортизація
(тис.грн у цілих числах)  

ф.№1-підприємництво (річна)

Уміщує повну інформацію щодо вартості та руху матеріальних та

нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій та

необоротних активів, утримуваних для продажу.

Первісна та залишкова вартість матеріальних та нематеріальних

активів на початок та на кінець звітного року узгоджується з

відповідним показниками Балансу (ф.№1, 1-м).

Показники не можуть мати від’ємного значення, крім гр.2 та гр.9. 

! Гр.7 «у т.ч. вартість активів, що вибули за рік внаслідок

ліквідації» не містить дані щодо вартості основних засобів

переданих, проданих, списаних.

гр. 10 = гр.1 +/- гр.2 + гр.3 – гр.5 +/- гр.9

гр.13 «Амортизація (знос) за рік містить дані щодо суми

нарахованої амортизації (зносу) лише за звітний рік.



Показники: Усього капітальних інвестицій
(без ПДВ, тис.грн у цілих числах)

9.1 розділ графа 1 ряд.2000

ф.№1-підприємництво (річна)

6 розділ графа 1 ряд.600

ф.№2-підприємництво (річна)

Уключає фактично освоєні (використані) у звітному році обсяги капітальних інвестицій у

необоротні активи без урахування ПДВ, до яких належать інвестиції у нові та існуючі

матеріальні активи та нематеріальні активи, які були придбані або створені для власного

використання зі строком служби більше одного року (в т.ч. за договором фінансового

лізингу), уключаючи витрати на капітальний ремонт, поліпшення, вдосконалення,

реконструкцію, модернізацію (рах.15).

! Не включає:
- витрати на придбання матеріальних активів з метою їх подальшого перепродажу, крім

витрат на будівництво житла для подальшого продажу (передачі);

- вартість отриманих на безоплатній основі матеріальних та нематеріальних активів;

- авансові платежі для фінансування будівництва та придбання обладнання

- витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти



Показники: Капітальні інвестиції 

3 розділ графа 6 ряд.300 у матеріальні активи
10 розділ графа 6 ряд.1000 (тис.грн)
ф.№1-підприємництво (річна)

6 розділ графа 1 ряд.601
ф.№2-підприємництво (річна)

Для ф.№1-підприємництво (річна):

Гр.6 ряд.300 розд.3 = (ряд.2100 гр.1– ряд.2111 гр.1) розд.9.1
(допустимий в межах +/- 1 (за рахунок округлення))

Показники: Нематеріальні

9.1 розділ графа 1 ряд.2300 активи
ф.№1-підприємництво (річна) (тис.грн у цілих числах)
із показника «усього капітальних інвестицій за видами активів». Містить інформацію щодо обсягів

капітальних інвестицій:

- права користування природними ресурсами та майном; 

- права на комерційні позначення та об’єкти промислової  власності; 

- активи з розвідки запасів корисних копалин, 

- авторське право та суміжні з ним права; 

- програмне забезпечення та бази даних тощо



Розділ 9.2 Податок на додану вартість

за окремими видами активів
(тис.грн у цілих числах)

ф.№1-підприємництво (річна)

Містить інформацію щодо суми ПДВ, сплаченої (у ціні придбання товарів, робіт,

послуг) у зв’язку з витратами на капітальні інвестиції.

Показник не залежить від того, чи є підприємство відповідно до чинного

законодавства платником ПДВ чи ні.

Гр.2 містить інформацію щодо суми податкового кредиту з ПДВ і є складовою гр.1

«Сума ПДВ, оплачена (в ціні придбання товарів, робіт, послуг) у зв’язку з

витратами на капітальні інвестиції).



Показники форми: Розділ 10
ф.№1-підприємництво (річна)  Основні показники по місцевих

одиницях

!
Заповнюють при наявності 2-х та більше місцевих

одиниць (уключаючи місцеву одиницю, де 
знаходиться управління підприємством)

Місцевою одиницею можна вважати підприємство або його частину, що
розташована в географічно визначеному місці і може належати лише
одній юридичній особі (виробничий підрозділ, філія, місце здійснення
діяльності, хед-офіс).



Показники форми: Розділ 10
ф.№1-підприємництво (річна)  Основні показники по місцевих

одиницях

Цей розділ містить ідентифікаційні, класифікаційні та економічні дані за
всіма наявними місцевими одиницями.

• Графа А вміщує найменування виду економічної діяльності,
графа Б – відповідний код за КВЕД-2010,
графи 1-6 відображають відповідно інформацію щодо середньої

кількості усіх працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)
без ПДВ, витрат на оплату праці, кількості магазинів роздрібної торгівлі та
їх торговельних площ, капітальних інвестицій в матеріальні активи.
• Показники відображують в цілому по місцевій одиниці та в розрізі видів
економічної діяльності, здійснюваних кожною місцевою одиницею.
• Першою у формі наводиться інформація по місцевій одиниці, де
знаходиться управління підприємством.



Показники форми: Розділ 10
ф.№1-підприємництво (річна)  Основні показники по місцевих

одиницях

• сума ряд. 1000 гр. 1 розділу 10 = ряд. 300 гр. 1 розділу 3
• сума ряд. 1000 гр. 2 розділу 10 = ряд. 300 гр. 2 розділу 3
• сума ряд. 1000 гр. 3 розділу 10 = ряд. 300 гр. 10 розділу 3
• сума ряд. 1000 гр. 4 розділу 10 = ряд. 507 гр. 1 розділу 5
• сума ряд. 1000 гр. 5 розділу 10 = ряд. 508 гр. 1 розділу 5
• сума ряд. 1000 гр. 6 розділу 10 = ряд. 300 гр. 6 розділу 3

і так само гр.1, 2, 3, 6 за кожним КВЕД, що наведений у розділі 3 (за

виключенням КВЕД 70.10 «Діяльність головних управлінь (хед-офісів)», який
наводять лише у розд.10, за наявності, а в розд.3 суми за показниками додають
до основного виду діяльності).



Консультацію щодо складання
цієї статистичної звітності

Ви можете отримати
у відділі обробки даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств
за телефонами:

(0472) 33-89-74, 33-89-78, 33-89-51, 093 354 63 67, 
093 354 63 68.

Консультаційна підтримка щодо способів подання звітності
та подання електронної звітності: 

Управління збирання даних статистичних спостережень
(0472) 33-89-70, 093 354 64 41, 093 354 64 81. 

Дякуємо за участь у державних статистичних
спостереженнях!


