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ПЕРЕДМОВА 

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання Житомирської області» 

містить статистичні показники, які характеризують стан та тенденції розвитку 

підприємництва області за 2013-2017 роки. 

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 Європейського Союзу (NACE Rev.2 – 2006). Для зручності у 

вміщених у збірнику таблицях поряд з назвами видів економічної діяльності наведено їх коди 

згідно з КВЕД-2010.  

Збірник сформовано за такими розділами: діяльність суб’єктів господарювання, в 

якому представлені результати господарської діяльності підприємств-юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців; діяльність підприємств, у тому числі за їх розмірами; суб’єкти 

господарювання міст та районів області. У 4 розділі  містяться дані Держстату щодо 

діяльності суб’єктів господарювання за регіонами України.  

Методологія формування статистичної інформації на підставі даних державних 

статистичних спостережень щодо структурних змін в економіці та її регіонів відображена у 

нижченаведених методологічних документах, які розміщені на веб-сайті Головного 

управління у розділі «Методологія та класифікатори» / «Статистична методологія» / 

«Економічна діяльність» / «Діяльність підприємств»: 

– Методологічні положення про взаємоузгоджену систему державних статистичних 

спостережень для складання показників структурної статистики – складової статистики 

підприємств, затверджені наказом Держстату від 29.12.2012 № 549; 

– Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження 

щодо структурних змін в економіці України та її регіонів, затверджені наказом Держстату від 

29.07.2016 № 134; 

– Методологічні положення про використання фінансової звітності підприємств для 

цілей статистики підприємств, затверджені наказом Держстату від 31.12.2014 № 417; 

– 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 від 16.10.2012 № 419; 

– Методика розрахунку показників структурної статистики з урахуванням діяльності 

фізичних осіб-підприємців, затверджена наказом Держстату від 26.11.2015 № 343. 

Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.  

У збірнику інформацію за результатами державних статистичних спостережень 

(абсолютні та відносні показники) за 2014–2017 роки наведено і розраховано без урахування 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 

тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.  
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СКОРОЧЕННЯ 
 

тис. – тисяча 

млн. – мільйон 

грн – гривня 

р. – рік 
 
 
 
 
 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…) – відомості відсутні 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути 
виражені використаними у таблиці розрядами 

Крапки (…к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог 
Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності 
статистичної інформації 

«у тому числі»,  
«з них» 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце 
випадки, коли наведені всі доданки загальної суми, а при округленні 
сума складових не дорівнює підсумку. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ 
 

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. 

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. 

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.  

Статистичні дані щодо основних 
показників діяльності суб’єктів господа-
рювання за їх розмірами сформовані за 
критеріями великого, середнього, малого 
та мікропідприємництва, які визначені у 

Господарському кодексі України в 
редакції від 22.03.2012 року: 

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 госпо-
дарювання 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 господа-
рювання 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 підприєм-
ництва є юридичні особи – суб’єкти 
господарювання будь-якої організаційно-
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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 середньо-
річним курсом Національного банку 
України. 

Суб’єктами середнього підприєм-
ництва є інші суб’єкти господарювання. 

Основний вид економічної 
діяльності – вид діяльності підприємства, 
що створює найбільшу частку доданої 
вартості на підприємстві.  

Статистичні дані у збірнику 
сформовано 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. 

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. 

Витрати на персонал складаються із: 
– витрат на оплату праці – 

нарахована заробітна плата за окладами й 
тарифами, премії та заохочення, 
матеріальна допомога, компенсаційні 
виплати, оплата відпусток та іншого 
невідпрацьованого часу, інші витрати на 
оплату праці; 

– відрахувань на соціальні заходи –  
сума єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування працівників підприємства, що 
сплачує роботодавець. 

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. 

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

Власний капітал – різниця між 
активами і зобов’язаннями підприємства. 

Дебіторська заборгованість – сума 
заборгованості дебіторів підприємству на 
певну дату: покупців, замовників та інших 
дебіторів (уключаючи заборгованість 
забезпечену 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, процентів, роялті 
тощо; заборгованість пов’язаних сторін та 
із внутрішніх розрахунків; сума авансів 
наданих іншим підприємствам та 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, що виникла внаслідок 
минулих подій і погашення якої в 
майбутньому, як очікується, призведе до 
зменшення ресурсів підприємства, що 
втілюють у собі економічні вигоди.  

Поточна кредиторська заборго-
ваність – сума заборгованості 
підприємства: за матеріальні цінності, 
виконані роботи та отримані послуги 
(уключаючи заборгованість забезпечену 
векселями); за усіма видами платежів до 
бюджету (включаючи податки з 
працівників підприємства); за 
відрахуваннями на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, 
страхування майна підприємства та 
індивідуальне страхування його 
працівників; з оплати праці, включаючи 
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депоновану заробітну плату; сума авансів, 
одержаних від інших осіб; сума 
заборгованості підприємства його 
учасникам (засновникам), пов’язана з 
розподілом прибутку (дивіденди тощо) і 
капіталу; сума заборгованості 
підприємства пов’язаним сторонам та з 
внутрішніх розрахунків; сума інших 
поточних зобов’язань; також сума 
довгострокових зобов’язань, яка підлягає 
погашенню протягом дванадцяти місяців з 
дати балансу.  

Оборотні активи – гроші та їх 
еквіваленти, що не обмежені у 
використанні, а також інші активи, 
призначені для реалізації чи використання 
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. 

Прибуток – сума, на яку доходи 
перевищують пов’язані з ними витрати. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 до 
оподаткування (прибуток, збиток) 
визначається як алгебраїчна сума прибутку 
(збитку) від операційної діяльності, 
фінансових та інших доходів (прибутків), 
фінансових та інших витрат (збитків).  

Чистий прибуток (збиток) 
розраховується як алгебраїчна сума 
прибутку (збитку) до оподаткування, 
податку на прибуток та прибутку (збитку) 
від припиненої діяльності після 
оподаткування. 


