
 
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ CУБ’ЄКТІВ 

ВЕЛИКОГО, СЕРЕДНЬОГО, 

МАЛОГО ТА 

МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВА  

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 У 2016 РОЦІ 

 
  

 
 
 
 
 

КИЇВ-2017 



 

Головне управління статистики у Київській області 
 
 
За редакцією Н.В. Лемешко 
Відповідальний за випуск І.В. Андрущенко, І.І. Сас 

 
 
У статистичному збірнику наведені дані про стан та тенденції розвитку 

суб’єктів господарювання Київської області за 2016 рік у порівняно з поперед-
німи роками. Висвітлено показники щодо кількості підприємств, зайнятості, об-
сягів реалізації продукції (товарів, послуг) та фінансового стану. 

Розрахований на широке коло читачів. 
 
 
 

Головне управління статистики 
 у Київській області 

 
§ адреса: вул.Тургенєвська, 71, м. Київ, 04053, Україна 
§ телефон: 486-07-57 
§ тел./факс: 486-56-06 
§ електронна пошта:kous@kyivobl.ukrstat.gov.ua  
§ адреса в Інтернеті: http://www.kyivobl.ukrstat.gov.ua  

 
 
 

Розповсюдження статистичних видань Головного управління  
статистики у Київській області 

 
Управління поширення інформації та комунікацій   
§ адреса: 04053, м.Київ, вул.Тургенєвська, 71, кім.713 
§ телефон: 486-63-04 

 
 
 
 
 
 
 
При передруку або використанні окремих статистичних даних посилання на джерело 
обов’язкове. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Головне управління статистики у Київській області, 2017 
 

 



ПЕРЕДМОВА 

Статистичний збірник “Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого                                3 
та мікропідприємництва Київської області у 2016 році”    

 

П Е Р Е Д М О В А 
 

Статистичний збірник “Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого 
та мікропідприємництва Київської області у 2016 році” (далі – збірник) містить 
основні статистичні показники, що характеризують розвиток суб’єктів велико-
го, середнього, малого та мікропідприємництва у 2016 році порівняно з 2013–
2015 роками. 

Усі показники у збірнику деталізовано за видами економічної діяльності 
відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД-
2010) затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 
457, яка гармонізована з Класифікацією видів економічної діяльності Європей-
ського Союзу (NACE Rev.2 – 2006).  

Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду еко-
номічної діяльності.  

Представлено інформацію щодо основних показників діяльності підпри-
ємств у розрізі районів та міст області. Окремі показники діяльності підпри-
ємств наведено за регіонами України. 

Збірник підготовлено на підставі даних таких державних статистичних 
спостережень: 

• Структурні зміни в економіці України та її регіонів; 
• Активи, власний капітал, зобов’язання та фінансові результати під-

приємств. 
Методологія формування статистичної інформації на підставі зазначених 

державних статистичних спостережень відображена у методологічних та мето-
дичних документах, які розміщені на офіційному веб-сайті Держстату 
(http://www.ukrstat.gov.ua/) в розділі "Методологія та класифікато-
ри"/"Статистична методологія"/"Економічна статистика"/"Економічна діяль-
ність"/"Діяльність підприємств" та "Реєстр статистичних одиниць". 

Згідно методологічних положень про використання фінансової звітності 
підприємств для цілей статистики підприємств, затверджених наказом 
Держстату від 31.12.2014 № 417, дані наведено без банків та бюджетних уста-
нов. 

У збірнику також вміщено короткі методологічні пояснення до наведе-
них у ньому показників. 

Збірник підготовлено управлінням обробки даних структурної статисти-
ки та статистики фінансів підприємств. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ 
 

Розділ І. Основні показники розвитку суб’єктів господарювання 

 Підприємство – юридична осо-
ба (далі – підприємство) – самостій-
ний суб’єкт господарювання, створе-
ний компетентним органом державної 
влади або органом місцевого самовря-
дування, або іншими суб’єктами для 
задоволення суспільних та особистих 
потреб шляхом систематичного здійс-
нення виробничої, науково-дослідної, 
торговельної, іншої господарської дія-
льності в порядку, передбаченому Гос-
подарським кодексом України та ін-
шими законами. Підприємство не має у 
своєму складі інших юридичних осіб, 
але має право створювати філії, пред-
ставництва, відділення та інші відокре-
млені підрозділи, які не мають статусу 
юридичної особи. 

Статистичні дані за 2013-2016 рр. 
щодо основних показників діяльності 
підприємств за їх розмірами розрахова-
но за критеріями великих, середніх, ма-
лих та мікропідприємств, визначеними 
у Господарському кодексі України в 
редакції від 22.03.2012, а саме: 

мікропідприємства - суб’єкти 
господарювання будь-якої організа-
ційно-правової форми та форми влас-
ності, у яких середня кількість праців-
ників за звітний період (календарний 
рік) не перевищує 10 осіб та річний 
дохід від будь-якої діяльності не пере-
вищує суму, еквівалентну 2 мільйонам 
євро, визначену за середньорічним ку-
рсом Національного банку України; 

малі підприємства - суб’єкти 
господарювання будь-якої організа-
ційно-правової форми та форми влас-

ності, у яких середня кількість праців-
ників за звітний період (календарний 
рік) не перевищує 50 осіб та річний 
дохід від будь-якої діяльності не пере-
вищує суму, еквівалентну 10 мільйо-
нам євро, визначену за середньорічним 
курсом Національного банку України; 

великі підприємства - суб’єкти 
господарювання будь-якої організа-
ційно-правової форми та форми  влас-
ності, у яких середня кількість праців-
ників за звітний період (календарний 
рік) перевищує 250 осіб та річний до-
хід від будь-якої діяльності перевищує 
суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, 
визначену за середньорічним курсом 
Національного банку України; 

середніми визнають усі інші під-
приємства. 

Економічна діяльність – процес 
виробництва продукції (товарів та пос-
луг), який здійснюється з використан-
ням певних ресурсів: сировини, матері-
алів, обладнання, робочої сили, техно-
логічних процесів тощо. 

Інституціональний підхід – 
спосіб узагальнення даних, за яким 
показники усіх видів економічної 
діяльності суб’єкта враховуються у 
зведеннях за тим видом економічної 
діяльності, який визначено як 
основний. 

 Функціональний підхід – 
спосіб узагальнення даних, за яким 
показники діяльності суб’єктів 
формуються за однорідними видами 
діяльності.
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Розділ ІІ. Зайнятість та витрати на персонал 

 Кількість зайнятих працівни-
ків визначається з урахуванням штат-
них, позаштатних і неоплачуваних 
(власників, засновників підприємства 
та членів їх сімей) працівників підпри-
ємства.  

Кількість найманих працівни-
ків визначається з урахуванням штат-
них і позаштатних (працюючих за до-
говорами та за сумісництвом) праців-
ників підприємства.  

 
 

Розділ ІІІ. Виробнича діяльність 

Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг) визначається за ці-
ною продажу відвантаженої готової 
продукції (товарів, послуг), що зазна-
чена в оформлених як підстава для ро-
зрахунків з покупцями (замовниками) 
документах (уключаючи  продукцію 
(товари, послуги) за бартерним конт-
рактом), за вирахуванням ПДВ. 

Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг) за окремими видами 
економічної діяльності визначається 
таким чином.  

Обсягом реалізованої продукції 
(товарів, послуг) сільського госпо-
дарства, лісового господарства та 
рибного господарства є вартість реа-
лізованої власної продукції сільського 
господарства, продукції мисливства, а 
також вартості послуг сільськогоспо-
дарського характеру та послуг, 
пов’язаних з мисливством; вартість ре-
алізованої продукції (товарів) та пос-
луг, пов’язаних із веденням лісового 
господарства та лісозаготівлі; вартість 
реалізованої продукції (товарів, пос-
луг), пов’язаних з рибальством і риб-
ництвом. 

Обсягом реалізованої продукції 
(товарів, послуг) добувної 
промисловості і розроблення 
кар’єрів; переробної промисловості, 
постачання електроенергії, газу, пари  
та кондиційованого повітря є вартість 
реалізованої за межі підприємства 

готової продукції (товарів, послуг) за 
ціною продажу. 

 Обсягом реалізованої продукції 
(товарів, послуг) будівництва є вар-
тість реалізованих будівельних і мон-
тажних робіт, виконаних під час ново-
го будівництва, розширення, реконс-
трукції, реставрації, технічного пере-
оснащання підприємств і ремонту бу-
дівель, споруд. 

Обсягом реалізованої продукції 
(товарів, послуг) оптової та роздрідної 
торгівлі; ремонту автотранспортних 
засобів і мотоциклів є товарооборот, 
що включає покупну вартість товарів і 
величину торгової націнки. Послуги з 
ремонту оцінюються за вартістю 
наданих послуг.  

Обсягом реалізованої продукції 
(товарів, послуг) діяльності тран-
спорту, складського господарства, 
поштової та кур’єрської діяльності  є 
вартість реалізованих за межі 
підприємства послуг від усіх видів 
перевезень, послуг зі збереження та 
складування всіх видів товарів на 
товарних складах загального 
призначення; вартість послуг з 
допоміжного обслуговування 
транспорту; вартість наданих послуг із 
приймання, обробки, перевезення та 
доставки (вручення) внутрішньої та 
міжнародної пошти, включаючи 
посилки та бандеролі. 



МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ 

Статистичний збірник “Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого  
та мікропідприємництва Київської області у 2015 році” 

9

Обсягом реалізованої продукції 
(товарів, послуг) тимчасового 
розміщення й організація 
харчування є товарооборот 
ресторанів, кафе, барів, їдалень, 
постачальників послуг мобільного 
харчування, що включає величину 
торгової націнки, вартість продуктів, 
які витрачені на приготування їжі, та 
вартість придбаних товарів для 
продажу та вартість наданих послуг 
готелів, мотелів, будинків відпочинку, 
турбаз, кемпінгів, інших засобів з 
тимчасового розміщення. 

Обсягом реалізованої продукції 
(товарів, послуг) таких видів 
економічної діяльності, як  “операції 

з нерухомим майном”, “освіта”; 
“охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги”, “мистецтво, 
спорт, розваги та відпочинок”; 
“надання інших видів послуг” є обсяг 
реалізованої за межі підприємства  
продукції (робіт, послуг).  

Обсягом реалізованої продукції 
(товарів, послуг) фінансової та 
страхової діяльності (крім банків) є 
вартість наданих фінансових послуг за 
умови наявності ліцензії та дозволів на 
здійснення фінансової діяльності; 
наявності реєстрації у відповідних 
реєстрах регуляторних органів у сфері 
фінансових послуг або перебування на 
обліку в цих органах.

 
 

Розділ V. Активи, власний капітал і зобов’язання підприємств 
У розділі наведено статистичні 

дані про активи, зобов'язання і власний 
капітал підприємств за видами еконо-
мічної діяльності, узагальнені на підс-
таві фінансової звітності підприємств 
усіх форм власності та організаційно-
правових форм господарювання (крім 
бюджетних установ та банків). 

Активи – ресурси, контрольо-
вані підприємством в результаті мину-
лих подій, використання яких, як 
очікується, призведе до отримання 
економічних вигод у майбутньому. 

Зобов’язання – заборгованість 
підприємства, яка виникла внаслідок 
минулих подій і погашення якої, як 
очікується, призведе до зменшення ре-

сурсів підприємства, що втілюють у 
собі економічні вигоди.  

Власний капітал – частина в ак-
тивах підприємства, що залишається 
після вирахування його зобов'язань.  

Оборотні активи – грошові 
кошти та їх еквіваленти, що не обме-
жені у використанні, а також інші ак-
тиви, призначені для реалізації чи спо-
живання протягом операційного циклу 
чи протягом дванадцяти місяців з дати 
балансу. 

Прострочена заборгованість – 
заборгованість, не виплачена у визна-
чені терміни або в терміни, що вказані 
в договорі.

 
 

Розділ VI. Фінансові результати діяльності підприємств 
Звичайна діяльність – будь-яка 

основна діяльність підприємства, а та-
кож операції, що її забезпечують або 
виникають внаслідок її проведення. 

Основна діяльність – операції, 
пов’язані з виробництвом або реаліза-
цією продукції (товарів, робіт, послуг), 
що є головною метою створення підп-
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риємства і забезпечують основну част-
ку його доходу. 

Операційна діяльність – основ-
на діяльність підприємства, а також 
інші види діяльності, які не є інвести-
ційною чи фінансовою діяльністю. 

Дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) – 
це загальний дохід (виручка) від реалі-
зації продукції, товарів, робіт та по- 
слуг, тобто без вирахування наданих 
знижок, повернення проданих товарів 
та податків з продажу  (податку на до-
дану вартість, акцизного збору тощо). 

Чистий дохід (виручка) від ре-
алізації продукції (товарів, робіт, по-
слуг) визначається шляхом вирахуван-
ня з доходу (виручки) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) від-
повідних податків, зборів, знижок то-
що. 

Собівартість реалізованої про-
дукції (товарів, робіт, послуг) – це 
виробнича собівартість реалізованої 

продукції (робіт, послуг) або собівар-
тість реалізованих товарів. 

Фінансовий результат до опо-
даткування – алгебраїчна сума прибу-
тку (збитку) підприємств від операцій-
ної діяльності та надзвичайних доходів 
(прибутків), інших фінансових та над-
звичайних  витрат (збитків).  

Чистий прибуток (збиток) роз-
раховується як алгебраїчна сума при-
бутку (збитку) від звичайної діяльності 
та надзвичайного прибутку, надзви-
чайного збитку та податків з надзви-
чайного прибутку. 

Рівень рентабельності опера-
ційної діяльності розрахований як ві-
дношення фінансового результату від 
операційної діяльності до витрат опе-
раційної діяльності підприємств.  

Рівень рентабельності всієї  ді-
яльності розрахований як відношення 
чистого прибутку (збитку) до усіх ви-
трат діяльності підприємств.

 
 
 

Розділ VIІI. Основні показники діяльності суб’єктів господарювання 

 Статистична інформація щодо 
основних показників діяльності 
суб’єктів господарювання сформована 
на підставі даних державних статисти-
чних спостережень за фф. № 1-
підприємництво (річна), № 1-
підприємництво (коротка)-річна “Звіт 
про основні показники діяльності під-
приємства” та адміністративних даних 
Державної фіскальної служби України 
про фізичних осіб-підприємців.  

Суб’єктів господарювання ви-
значаються учасники господарських 
відносин, які здійснюють господарську 
діяльність, реалізуючи господарську 

компетенцію (сукупність господарсь-
ких прав та обов’язків), мають відо-
кремлене майно і несуть відповідаль-
ність за своїми зобов’язаннями в ме-
жах цього майна, крім випадків, перед-
бачених законодавством. 

До суб’єктів господарювання на-
лежать належать підприємства-
юридичні особи та фізичні особи підп-
риємці. 

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

  
 

 
 


