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ПЕРЕДМОВА
Статистичний збірник містить інформацію про основні статистичні
показники, що характеризують стан і тенденції розвитку суб’єктів
господарювання Закарпатської області за 2007–2012рр.
Збірник підготовлено на підставі даних:
– державного статистичного спостереження щодо структурних змін
в економіці України та її регіонів, проведеного за формами №1-підприємництво (річна), № 1-підприємництво (коротка)-річна та адміністративних
даних Державної податкової служби України, управління Національного
банку України в Закарпатській області та Державної податкової
адміністрації в Закарпатській області;
– державного статистичного спостереження щодо активів, власного
капіталу, зобов’язань та фінансових результатів підприємств, проведеного
за формами фінансової звітності.
У збірнику наведено інформацію про кількість зайнятих і найманих
працівників; середньомісячну заробітну плату; обсяги реалізованої
продукції, виконаних робіт і наданих послуг; операційні витрати з
реалізованої продукції (робіт, послуг); валові капітальні інвестиції;
витрати на інформатизацію; фінансовий стан підприємств.
В окремий розділ (7) виділено статистичні дані щодо основних
показників діяльності великих, середніх та малих підприємств, критерії
яких визначені Господарським кодексом України в редакції від
22.03.2012р. Статистична інформація зазначеного розділу наведена за
Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД-2010),
затвердженою наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010р. № 457 з
урахуванням зміни підприємствами їх основного виду діяльності у
звітному році, який розраховано відповідно до Методологічних положень
щодо визначення основного виду діяльності підприємства, затверджених
наказом Держкомстату від 14.12.2006 № 607.
Статистичні показники розділів 1-6 деталізовані за видами
економічної діяльності згідно з Класифікацією видів економічної
діяльності
ДК 009: 2005
(КВЕД – 2005),
затвердженою
наказом
Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375.

Статистична інформація також представлена по містах обласного
значення та районах відповідно до Класифікатора об’єктів
адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), який
затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від
31.10.1997 № 659.
Методологія формування статистичної інформації на підставі даних
державних статистичних спостережень щодо структурних змін в економіці
та її регіонів, активів, власного капіталу, зобов’язань та фінансових
результатів підприємств відображена у наведених нижче методологічних
документах, які розміщені на веб-сайті Державної служби статистики
України у рубриці "Методологія та класифікації", у розділі "Методологічні
положення зі статистики" у підрозділі "Міжгалузева статистика
підприємств":
– Методологічні положення про використання фінансової звітності
підприємств для цілей статистики підприємств, затверджених наказом
Держкомстату від 23.12.2011 № 393;
– Методичні положення щодо формування статистичної інформації
про діяльність суб’єктів малого підприємництва, затверджені наказом
Держкомстату від 24.04.2003 № 125 (зі змінами);
– Методика формування вибіркової сукупності звітних одиниць у
структурному обстеженні малих підприємств, затверджена наказом
Держкомстату від 29.12.2010 № 536;
– Методика поширення даних вибіркового структурного обстеження малих підприємств на генеральну сукупність, затверджена наказом
Держстату України від 16.10.2012 № 419;
– Методичні положення щодо підготовки звітів з якості даних
річного вибіркового структурного обстеження малих підприємств,
затверджених наказом Держкомстату від 29.12.2010 № 537.
Оцінка якості статистичної інформації міститься у базовому та
підсумковому звітах з якості результатів річного вибіркового структурного
обстеження малих підприємств, які розміщуються на веб-сайті Державної
служби статистики України у рубриці "Діяльність служби, у розділі
"Стандартні звіти щодо якості".
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ
У збірнику наведена статистична інформація про діяльність
суб’єктів господарювання, які спостерігаються в межах державної
статистики підприємств, що враховує вимоги Регламенту Європарламенту
та Ради Міністрів ЄС № 295/2008 від 11.03.2008 зі структурної статистики
підприємств.
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 секторів нефінансових та фінансових
корпорацій, а також відповідна інформаційна база, характерною рисою
якої є узгодженість даних із достатньо високим рівнем їх уніфікації.
Сфера охоплення
статистики
Виробництво товарів

Надання послуг

Промисловість
(С, D, E)

Нефінансові послуги
(G, H, I, K, M, N, O)

Будівництво
(F)

Фінансові послуги
(J)

Сільське та рибне
господарство (A, B)

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.
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.
Основний вид економічної діяльності – вид діяльності
підприємства, на який припадає найбільший внесок у валову додану
вартість. При цьому основний вид економічної діяльності необов’язково
має частку 50 або більше відсотків у валовій доданій вартості. На
практиці, через складність розрахунку на рівні підприємства показника
валової доданої вартості за видами економічної діяльності, для визначення
основного виду економічної діяльності застосовують показники:
– обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг). Цей показник є
найбільш універсальним для різних видів економічної діяльності;
– середня кількість працівників.
Статистичні дані по окремих показниках діяльності суб’єктів
господарювання сформовані за інституціональним підходом.
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.
Діяльність суб’єктів господарювання
Суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських
відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи
господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обв’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.
Статистична інформація щодо основних показників діяльності
суб’єктів господарювання сформована на підставі даних державних
статистичних спостережень за формами № 1-підприємництво (річна), № 1підприємництво (коротка)- річна "Звіт про основні показники діяльності
підприємства", адміністративних даних Державної податкової служби
України про фізичних осіб-підприємців, податкової адміністрації у
Закарпатській області про податкові надходження до бюджету та кількість
підприємців-фізичних осіб, які сплачували податки, управління
Національного банку в Закарпатській області щодо надання кредитів
суб’єктам господарювання.
Статистичні
дані
розділу
сформовано
по
суб’єктах
господарювання за інституціональним підходом.
Статистична інформація наведена без урахування даних по
бюджетних установах та банках.

Статистична інформація за 2011-2012 роки сформована з
урахуванням даних по фермерських господарствах з кількістю працюючих
менше 50 осіб.
Зайнятість і оплата праці на підприємствах
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 і позаштатних (працюючих за договорами та за сумісництвом)
працівників підприємства.
Фонд оплати праці включає нарахування найманим працівникам у
грошовій та натуральній (оцінені у грошовому вираженні) формах за
відпрацьований і невідпрацьований час, що підлягає оплаті, або за
виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат.
Статистичні дані розділу сформовано по підприємствах за
інституціональним підходом.
Статистична інформація наведена без урахування даних по
бюджетних установах та банках.
Статистична інформація за 2011рік сформована з урахуванням
даних по фермерських господарствах з кількістю працюючих менше
50 осіб.
Активи, власний капітал і зобов’язання підприємств
Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті
минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до
надходження економічних вигод у майбутньому.
Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається
після вирахування його зобов’язань.
Дебіторська заборгованість – заборгованість підприємству:
покупців, замовників та інших дебіторів (у тому числі яка забезпечена
векселями) за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги;
фінансових і податкових органів за податками, зборами та іншими
платежами до бюджету; також заборгованість із сум нарахованих
дивідендів, відсотків, роялті тощо, що підлягають надходженню;
заборгованість пов’язаних сторін і з внутрішньовідомчих розрахунків;
інша поточна дебіторська заборгованість. Показники дебіторської
заборгованості у разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів
наводяться в балансі за чистою реалізаційною вартістю.
Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок
минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення
ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
Кредиторська заборгованість – заборгованість підприємства
фізичним та юридичним особам: за матеріальні цінності, виконані роботи
й отримані послуги (у тому числі яка забезпечена векселями); з сум

авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок
продукції, виконання робіт (послуг); за всіма видами платежів до
бюджету, включаючи податки з працівників підприємства; з
позабюджетних платежів; також заборгованість підприємства з оплати
праці, включаючи депоновану заробітну плату; заборгованість
підприємства його учасникам (засновникам), пов’язана з розподілом
прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу;
заборгованість пов’язаним сторонам і з внутрішньовідомчих розрахунків;
інша заборгованість із поточних зобов’язань.
Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не
обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації
чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти
місяців з дати балансу.
Статистичні дані розділу сформовано по підприємствах за
інституціональним підходом.
Статистична інформація наведена без урахування даних по
бюджетних установах та банках.
Економічна та інвестиційна діяльність підприємств
Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується,
необоротних активів протягом строку їх корисного використання
(експлуатації).
Валові капітальні інвестиції – сукупність витрат, здійснених у
звітному році за рахунок усіх джерел фінансування і спрямованих на
придбання, створення, відновлення та поліпшення основних засобів.
Вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та
реалізованих без додаткової обробки – собівартість придбаних для
перепродажу
товарів
(послуг);
вартість
покупних
матеріалів
(електроенергії, газу, нафтопродуктів тощо), продуктів, комплектуючих,
які реалізуються без додаткової (або без суттєвої) обробки на
підприємстві, а також вартість послуг, придбаних для подальшого
перепродажу іншим підприємствам (придбання місць для реклами, послуг
за операції з нерухомістю, придбання туристичних путівок, продаж скречкарток та стартових пакетів мобільного зв’язку, перепродаж транспортних
послуг транспортними агенствами тощо).
Витрати на оплату праці – заробітна плата за окладами, тарифами,
премії, матеріальна допомога та заохочення, компенсаційні виплати,
оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на
оплату праці.
Відрахування на соціальні заходи – відрахування, що
здійснюються відповідно до чинного законодавства на пенсійне
забезпечення, на соціальне страхування, страхові внески на випадок
безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу
підприємства, відрахування на соціальне страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних захворювань, відрахування на
інші соціальні заходи.
Інші операційні витрати – витрати операційної діяльності, що
пов’язані з реалізацією виробленої продукції (робіт, послуг) і не ввійшли
до складу показників операційних витрат, указаних вище, зокрема витрати
на відрядження в межах установлених норм, вартість послуг сторонніх
підприємств (зв’язку, транспорту, освіти, охорони здоров’я, з поточного
обслуговування та ремонту транспортних засобів, офісної та комп’ютерної
техніки тощо), плата за розрахунково-касове обслуговування, сума
податків, зборів, обов’язкових платежів (за винятком тих, що пов’язані з
використанням природної сировини, та податку на додану вартість,
податку на прибуток), утрати від псування цінностей, сума фінансових
санкцій (штрафи, пені, неустойки, крім тих, що пов’язані зі сплатою
податку на додану вартість, податку на прибуток), орендна плата, витрати
підприємства з виплати стипендій студентам, які навчаються в навчальних
закладах за направленням підприємства тощо.
Матеріальні витрати – вартість витрачених у виробництві:
сировини й основних матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих
виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й
тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів (канцелярське
приладдя, продукти на лікувально-профілактичне харчування працівників
тощо), а також вартість виконаних для підприємства робіт і послуг
виробничого та невиробничого характеру, оплата робіт, виконаних
підрядниками, витрати, пов’язані з використанням природної сировини.
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) визначається за
ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції
(виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для
розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи
продукцію (роботи, послуги) за бартерним контрактом), за винятком
непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо).
Обсягом реалізованої продукції (робіт, послуг) сільського
господарства, мисливства та пов’язаних з ними послуг є вартість
реалізованої власної сільськогосподарської продукції, продукції
мисливства, а також вартості робіт і послуг сільськогосподарського
характеру й послуг, пов’язаних із мисливством.
Обсягом реалізованої продукції (робіт, послуг) лісового
господарства та пов’язаних із ним послуг є вартість реалізованої
продукції (робіт) та послуг, пов’язаних з веденням лісового господарства.
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) добувної
промисловості,
переробної
промисловості,
виробництва
та
розподілення електроенергії, газу та води – як вартість відвантаженої за
межі підприємства готової продукції (робіт, послуг) за ціною продажу.
Обсягом реалізованої продукції (робіт, послуг) будівництва є
вартість реалізованих будівельних і монтажних робіт, виконаних під час
нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнання,
реставрації та ремонту будівель і споруд підрядним способом.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) торгівлі; ремонту
автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – як
товарооборот, що включає покупну вартість товарів і величину торгової
націнки. Послуги з ремонту оцінюються за вартістю наданих послуг.
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) діяльності готелів
та ресторанів у частині діяльності ресторанів (підприємств ресторанного
господарства) – як товарооборот ресторанів, що включає величину
торгової націнки та вартість продуктів; у частині діяльності готелів – як
вартість наданих послуг.
Обсягом реалізованої продукції (робіт, послуг) діяльності
транспорту та зв’язку є вартість реалізованих за межі підприємства
послуг від перевезень, діяльності підприємств із транспортного
оброблення
вантажів
(вантажно-розвантажувальні,
транспортноекспедиційні роботи та послуги), зі складування вантажів, функціонування
транспортної інфраструктури, діяльності туристичних агентств і бюро
подорожей, послуг із приймання, оброблення, перевезення і доставки
поштових відправлень, грошових переказів та інших послуг зв’язку
(уключаючи обслуговування засобів і споруд зв’язку всіх видів) включно з
тими роботами (послугами), оплату за які клієнт ще не здійснив, за
винятком непрямих податків.
Обсягом реалізованої продукції (робіт, послуг) таких видів
економічної діяльності, як "операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг та надання послуг підприємцям", "освіта", "охорона
здоров’я та надання соціальної допомоги", "надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту", є обсяг
реалізованої за межі підприємства продукції (робіт, послуг).
Обсягом реалізованої продукції (робіт, послуг) фінансової
діяльності є вартість реалізованих за межі підприємства фінансових
послуг (купівлі-продажу іноземної валюти (уключаючи вартість валюти), з
розміщення фінансових коштів (цінних паперів) з урахуванням їх вартості
тощо).
Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) –
витрати підприємства з виготовлення продукції (робіт, послуг),
реалізованої у звітному періоді. Цей показник уключає матеріальні
витрати, вартість товарів і послуг, придбаних для перепродажу та
реалізованих без додаткової обробки, амортизацію, витрати на оплату
праці, відрахування на соціальні заходи, інші операційні витрати.
Статистичні дані розділу сформовано по підприємствах за
інституціональним підходом.
Статистична інформація наведена без урахування даних по
бюджетних установах та банках.
Статистична інформація за 2011 рік сформована з урахуванням
даних по фермерських господарствах з кількістю працюючих менше
50 осіб.

Фінансові результати та рентабельність підприємств
Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а
також операції, що її забезпечують або виникають унаслідок її проведення.
Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою
створення підприємства й забезпечують основну частку його доходу.
Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також
інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
Рівень рентабельності операційної діяльності розрахований як
відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат
операційної діяльності підприємств.
Рівень рентабельності усієї діяльності розрахований як
відношення чистого прибутку (збитку) до всіх витрат діяльності
підприємств.
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток,
збиток) визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку),
іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та
інших операційних витрат.
Фінансовий
результат
від
звичайної
діяльності
до
оподаткування (прибуток, збиток) визначається як алгебраїчна сума
прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів
(прибутків), фінансових та інших витрат (збитків). Показник наведено за
2007-2008 роки.
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток)
визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної
діяльності, фінансових, інших та надзвичайних доходів (прибутків),
фінансових, інших та надзвичайних витрат (збитків). Дані за 2009–2010рр.
перераховано відповідно до методології показника "фінансовий результат
до оподаткування (прибуток, збиток)", який запроваджено у 2011р., беручи
до уваги наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2011 № 25.
Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума
прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку,
надзвичайного збитку та податків із надзвичайного прибутку.
Статистичні дані розділу сформовано по підприємствах за
інституціональним підходом.
Статистична інформація наведена без урахування даних по
бюджетних установах та банках.
Діяльність підприємств промисловості
Статистичні дані розділу наведені за видами економічної діяльності,
які
згідно з КВЕД – 2005 відносяться до секцій С "Добувна
промисловість", D "Переробна промисловість", Е "Виробництво та
розподілення електроенергії, газу та води".

Статистичні дані розділу сформовано по підприємствах
промисловості за інституціональним підходом.
Статистична інформація наведена без урахування даних по
бюджетних установах.
Діяльність великих, середніх та малих підприємств
.
Статистична інформація наведена без урахування даних по
бюджетних установах та банках.
Статистична інформація наведена за Класифікацією
видів
економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД-2010), затвердженою наказом
Держспоживстандарту від 11.10.2010р. № 457.
Статистичні дані щодо основних показників діяльності підприємств
за їх розмірами розраховано за критеріями великих, середніх, малих та
мікропідприємств, визначеними Господарським кодексом України в
редакції від 22.03.2012р., 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 розрахунку з покупцями
(замовниками) документах (включаючи продукцію (товари, послуги) за
бартерним контрактом), за вирахуванням ПДВ.

