
Методологічні пояснення  
  

 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). 

 

Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, 
використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. 

 
Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і 

погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, 
що втілюють у собі економічні вигоди.  

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після 
вирахування його зобов’язань.  

 
Оборотні активи – гроші 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. 

 
Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції 

(товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують 
основну частку його доходу. 

 
Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види 

діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 



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 до оподаткування (прибуток, збиток) визначається як 

алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів 
(прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).  

 
Рівень рентабельності операційної діяльності розрахований як відношення 

фінансового результату від операційної діяльності до витрат операційної діяльності 
підприємств. 

 

 


