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Відкриття семінару 

  

  

 Порядок проведення та розробки державного статистичного 

спостереження за ф.№1-підприємництво(річна), 2-

підприємництво(річна) «Структурні зміни в економіці України 

та її регіонів», поширення й  оприлюднення його результатів.  

Методика  розрахунку показників структурної статистики з 

урахуванням діяльності  фізичних осіб-підприємців 

  

Порядок проведення та розробки державного статистичного 

спостереження за ф. №2-ОЗ ІНВ (річна) "Звіт про наявність і 

рух необоротних активів, амортизацію та капітальні 

інвестиції", ф.№ 2-інвестиції (квартальна) " Звіт про капітальні 

інвестиції",  поширення й  оприлюднення його результатів. 

  

Методологічні положення про використання фінансової 

звітності підприємств в цілях статистики підприємств, 

поширення даних з фінансової звітності підприємств та 

забезпечення конфіденційності статистичної інформації  

  

Обговорення з учасниками заходу  актуальних питань щодо 

проведення, поширення та оприлюднення даних державних 

статистичних спостережень   

 Закриття семінару 

  

  

Начальник управління аналізу даних статистичних 

спостережень Маньковська Л.О. 

  

Начальник відділу аналізу даних структурної 

статистики та статистики фінансів підприємств   

Пікало В.Ф. 

  

  

  

  

 Начальник відділу аналізу даних структурної 

статистики та статистики фінансів підприємств   

Пікало В.Ф. 

  

  

  

Начальник відділу аналізу даних структурної 

статистики та статистики фінансів підприємств  

 Пікало В.Ф. 

  

  

Учасники   семінару 



Порядок проведення та розробки державного 
статистичного спостереження за 
 ф.№1-підприємництво(річна), 
 2-підприємництво(річна) 
 «Структурні зміни в економіці України та її 
регіонів»,  
поширення й  оприлюднення його результатів.  
Методика  розрахунку показників структурної 
статистики з урахуванням діяльності  фізичних 
осіб-підприємців 
 

 



Методологічні засади проведення ДСС 

Визначені Методологічними положеннями з організації ДСС (розміщені на вебсайті    

Держстату   у розділі   Методологія та класифікатори /Економічна статистика / 

Економічна діяльність / Діяльність підприємств/ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З 

ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО 

СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ 

Об’єктом ДСС є суб’єкти господарювання, крім банківських установ, 

страхових компаній і недержавних пенсійних фондів, ДСС не поширюється 

на суб’єктів, які здійснюють діяльність у сфері державного управління й 

оборони, обов’язкового соціального страхування, а також діяльність 

громадських організацій.  

 

 

 

 

 

 



    Формування сукупності 

По ф.1-підприємництво(річна) 

 1) включаються великі та середні підприємства, визначені такими за підсумками їх 

діяльності за попередній рік (2019р.). Зазначені підприємства мають забезпечити не 

менше 80% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) відповідного виду 

економічної діяльності на рівні розділу КВЕД по кожному регіону за попередній рік (2019р.);  

2) якщо встановлене охоплення по певних видах економічної діяльності не досягнуто, то 

перелік великих та середніх підприємств доповнюється окремими малими 

підприємствами з найбільшими значеннями обсягу реалізованої продукції (товарів, 

послуг) за попередній рік. 

По ф.2-підприємництво(річна) 

Включаються  малі підприємства, які не увійшли до сукупності одиниць, що вивчається на 

суцільній основі, включаються до основи вибірки. Із основи вибірки методом 

стратифікованого випадкового відбору здійснюється формування вибіркової сукупності 

одиниць відповідно до Методики формування вибіркової сукупності звітних одиниць у 

структурному обстеженні малих підприємств . Загальний обсяг вибірки не перевищує 

20% від основи вибірки. 

  

Актуалізація сукупностей одиниць ДСС і переліків респондентів ДСС  не здійснюється. 

 

 

  



Розрахунок та узагальнення інформації ДСС 

 Здійснюється на державному рівні.  

 Формування показників ДСС здійснюється шляхом арифметичного 

сумування даних по підприємствах, які обстежуються на суцільній основі, та 

розрахованих відповідно до Методики поширення даних вибіркового 

структурного обстеження малих підприємств на генеральну сукупність 

даних по підприємствах, які обстежуються на вибірковій основі. Дані ДСС 

формуються по статистичних одиницях, визначених Постановою Ради (ЄЕС) 

від 15 березня 1993 року № 696/93 "Про статистичні одиниці спостереження 

та аналізу виробничої системи Європейської спільноти" [32]: підприємство, 

одиниця за видом економічної діяльності, місцева одиниця, Розрахунок 

показників по ФОП здійснюється відповідно до Методики розрахунку 

показників структурної статистики з урахуванням діяльності фізичних осіб-

підприємців. 



МЕТОДИКА  РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУРНОЇ СТАТИСТИКИ  

З УРАХУВАННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ 

Для формування статистичної інформації про діяльність ФОП використовують адміністративні дані 
Державної фіскальної служби (далі – ДФС) та дані державних статистичних спостережень, що відповідає 
підходам, застосовуваним статистичними службами Європейського Союзу. Із переліку показників 
структурної статистики, передбачених додатками І-ІV до Регламенту ЄС № 295/2008, визначено 
нижченаведені показники структурної статистики стосовно ФОП, які формуються на підставі наявних 
адміністративних даних ДФС:  

 Без додаткових розрахунків:  

 кількість ФОП;  

 кількість одиниць за видами економічної діяльності;  

 обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг);  

 кількість найманих працівників.  

Розрахункові: кількість зайнятих працівників та ще ряд показників державного розрізу.  

З урахуванням статистичної практики країн ЄС формування розрахункових показників структурної 
статистики стосовно ФОП здійснюється за допомогою допоміжних коефіцієнтів, обчислених на підставі 
статистичних даних по підприємствах-юридичних особах. 

Для визначення переліків зазначених суб’єктів на основі досліджуваних сукупностей будують інтервальні ряди 
розподілу, тобто здійснюють впорядкований розподіл одиниць сукупностей на групи за групувальними 
ознаками (критеріями). Значення критеріїв для таких рядів задають у вигляді інтервалів. При визначенні 
критеріїв формування груп для співставлення статистичних даних підприємств та адміністративних даних 
щодо ФОП враховують те, що 99,9% ФОП від їх загальної кількості є суб’єктами малого підприємництва.  

 



Поширення результатів державного  

статистичного спостереження 
           Узагальнена статистична інформація за результатами спостереження оприлюднюється 
на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) та вебсайтах його територіальних 
органів (www.ukrstat.gov.ua/work/region.html) у відповідних статистичних продуктах (статистична 
інформація, статистичні публікації). Дані, що оприлюднюються на вебсайтах ТОД, узгоджені з 
даними, що оприлюднює Держстат. Результати ДСС оприлюднюються не пізніше ніж через 
шість місяців після звітного року (попередні дані) та не пізніше ніж через десять місяців після 
звітного року (остаточні дані). Терміни оприлюднення, показники та їх розрізи (деталізація), а 
також статистичні продукти, які поширюються за результатами ДСС, зазначаються у плані 
державних статистичних спостережень на відповідний рік. 

У рамках ДСС  на  регіональному рівні поширюються  такі показники:  

1) по суб’єктах господарювання:  

 кількість суб’єктів господарювання (підприємств-юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців) (одиниць);  

 кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення (одиниць);  

 кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання;  

 кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання; 

 обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання. 



Продовження 

2) по підприємствах:  

 кількість підприємств;  

 кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення;  

 кількість зайнятих працівників;  

 кількість найманих працівників на підприємствах; 

 витрати на персонал підприємств, у тому числі витрати на оплату праці та 

відрахування на соціальні заходи.     

3) по фізичних особах-підприємцях (ФОП):  

 кількість ФОП  та  кількість ФОП на 10 тис.осіб наявного населенн;  

 кількість зайнятих працівників у ФОП ;  

 кількість найманих працівників у ФОП;  

 обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) ФОП.  



Продовження 

Поширення даних здійснюється у таких розрізах: 

 у цілому по Україні та  за регіонами, по містах та районах; 

 за видами економічної  діяльності на рівні класу за КВЕД; 

  за розмірами (великі, середні, малі, мікро) відповідно до критеріїв, 

визначених у Господарському кодексі України. 

 Для цього ДСС здійснюється запланований регулярний перегляд даних, 

що передбачено планом ДСС на відповідний рік.  

Причинами перегляду даних ДСС є: зміни у визначенні основного виду 

економічної діяльності підприємств за результатами їхньої  діяльності у 
звітному році та   уточнення даних респондентами.  Переглянуті дані 

оприлюднюються у жовтні місяці згідно із Календарем оприлюднення 

інформації та з відповідними поясненнями. 



Порядок проведення та розробки державного 
статистичного спостереження за формами  
№2-ОЗ ІНВ (річна) "Звіт про наявність і рух 
необоротних активів, амортизацію та капітальні 
інвестиції", № 2-інвестиції (квартальна)  
" Звіт про капітальні інвестиції",   
поширення й  оприлюднення його результатів. 
 



Методологічні засади проведення ДСС 
Визначені Методологічними положеннями з організації ДСС (розміщені на вебсайті    

Держстату   у розділі   Методологія та класифікатори /Економічна статистика / 

Економічна діяльність / Основні засоби/ та Капітальні інвестиції /МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ПОЛОЖЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО НАЯВНОСТІ 

ТА РУХУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, АМОРТИЗАЦІЇ  та   МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З 

ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО КАПІТАЛЬНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ 

Метою проведення ДСС є формування інформації щодо наявності та руху 

необоротних активів, амортизації суб’єктів господарювання та фізичних  осіб для 

інформаційного забезпечення статистики національних рахунків та інших 

користувачів.  

 ДСС охоплює суб'єктів господарювання та фізичних осіб.  

ДСС проводиться шляхом збору даних безпосередньо від респондентів, з 

використанням даних інших державних статистичних спостережень, 

адміністративних даних.  



Формування та актуалізація сукупності одиниць і переліку 

респондентів державного статистичного спостереження 

Формування генеральної сукупності, сукупностей одиниць, що вивчаються, і переліків 

респондентів ДСС за формами № 2-ОЗ ІНВ (річна) та № 2-інвестиції (квартальна) 

здійснюється щорічно  на державному рівні у грудні  звітного року 

Сукупність одиниць ДСС, що вивчається за формою № 2-ОЗ ІНВ (річна) за звітний рік, 

формується шляхом відбору з генеральної сукупності:  

 одиниць з обсягом капітальних інвестицій більше нуля за даними форми № 2-ОЗ ІНВ 

(річна) у попередньому році, які: за основним видом економічної діяльності відносяться 
до розділів 02, 03, 05, 07-09, 50, 51, 87, 88, 91, 92 із середньою кількістю працівників 50 

осіб і більше; за основним видом економічної діяльності відносяться до розділів 06, 11- 

20, 22-33, 36-39, 53, 55, 56, 58-61, 64-66, 69, 72-75, 90, 94 із середньою кількістю працівників 

20 осіб і більше; за основним видом економічної діяльності відносяться до розділів 01, 

10, 21, 35, 41-43, 45-47, 49, 52, 62, 63, 68, 70, 71, 77-82, 85, 86, 93, 95, 96 із середньою 

кількістю працівників 10 осіб і більше;  

  одиниць із середньою кількістю працівників 10 осіб і більше та з обсягом капітальних 

інвестицій більше нуля за даними форми № 2-інвестиції (квартальна) за І / ІІ / ІІІ 

квартали  звітного року; 

 



Продовження 

 одиниць з кодами КОПФГ 410 "Орган державної влади" та 420 "Орган місцевого 
самоврядування", які містяться в Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів станом на 01 листопада звітного року  та мали обсяг капітальних 
інвестицій більше нуля за попередній рік  та/або І / ІІ / ІІІ квартали звітногороку. 

Сукупність одиниць ДСС, що вивчається за формою № 2-інвестиції (квартальна), 
формується на основі сукупності одиниць ДСС, що вивчається за формою № 2-ОЗ ІНВ 
(річна) шляхом відбору одиниць:  

  обсяг капітальних інвестицій яких забезпечує не менше як 80% від загального обсягу капітальних 
інвестицій за певним видом економічної діяльності на рівні розділу КВЕД по регіону за 
попередній рік. Якщо ця межа недосягнута, у відповідних регіонах додатково відбираються 
одиниці (після їх ранжування за обсягом капітальних інвестицій за попередній рік від більшого до 
меншого) для досягнення встановленої межі.  

Актуалізація сукупності одиниць, що вивчається, і переліку респондентів ДСС за формою № 2-ОЗ 
ІНВ (річна) не здійснюється.  Актуалізація сукупності одиниць, що вивчається, і переліку 
респондентів ДСС за формою    № 2-інвестиції (квартальна) проводиться у березні, червні та вересні  
звітного року виключно на державному рівні; причинами актуалізації сукупності одиниць ДСС за 
формою № 2-інвестиції (квартальна) є події, які відбулися з одиницями через злиття, поділ, виділ, 
перетворення, приєднання, а також зміна ідентифікаційних та класифікаційних ознак одиниці.  

 



Поширення результатів державного статистичного 
спостереження 

Узагальнена статистична інформація за результатами ДСС оприлюднюється на 
офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstst.gov.ua) та вебсайтах його територіальних 
органів (www.ukrstst.gov.ua/work/region.html) у відповідних статистичних продуктах 
(статистична інформація, статистичні публікації тощо). Інформація, що 
оприлюднюються на вебсайтах ТОД, узгоджена з інформацією, що оприлюднює 
Держстат. Результати ДСС оприлюднюються не пізніше ніж через два місяці після 
звітного року (попередні дані) та не пізніше ніж через п’ять місяців після звітного року 
(остаточні дані). Терміни оприлюднення, показники та їх розрізи (деталізація), а також 
статистичні продукти, які поширюються за результатами ДСС, зазначаються у плані 
державних статистичних спостережень на відповідний рік.                         

Поширення  річних даних , крім обсягу капітальних інвестицій, здійснюється тільки на 
державному рівні.  

На регіональному рівні  поширюються  такі дані ДСС:           

   Річні  дані: 

  - щодо обсягу капітальних інвестицій: за видами активів, за напрямами, за видами 
економічної діяльності (на рівні розділу  КВЕД); 

 



Продовження 

Квартальні  дані: 

  щодо обсягу капітальних інвестицій: за видами активів, джерелами фінансування, 

видами економічної діяльності (на рівні розділу КВЕД); 

  щодо індексу капітальних інвестицій по регіону;  

 щодо індексу капітальних інвестицій у житлове будівництво. 

 Планом ДСС не передбачено поширення інформації ДСС в розрізі  міст  та районів 

області. 

Для цього ДСС здійснюється запланований регулярний перегляд даних, що 
передбачено планом ДСС на відповідний рік. Перегляд даних зумовлений 

уточненням даних респондентів. Перегляду підлягає статистична інформація за 

показником щодо обсягу капітальних інвестицій за  звітний рік, який є попереднім при 

першій публікації за січень-грудень у лютому місяці року, наступного за звітним. 

Переглянуті дані оприлюднюються у травні року, наступного за звітним. 



Методологічні положення про 
використання фінансової звітності 
підприємств в цілях статистики 
підприємств, поширення даних з 
фінансової звітності підприємств та 
забезпечення конфіденційності 
статистичної інформації  
 



   Методологічні засади проведення ДСС 

 Визначені Методологічними положеннями з організації ДСС (розміщені на вебсайті    Держстату   
у розділі   Методологія та класифікатори /Економічна статистика / Економічна 
діяльність / Діяльність підприємств/ Методологічні положення про використання 
фінансової звітності підприємств для  цілей статистики підприємств. 

Для цілей статистики підприємств  фінансова звітність  використовується для проведення 
державного статистичного спостереження «Активи, власний капітал, зобов’язання  і фінансові 
результати підприємств», а також для інших статистичних спостережень, передбачених  планом 
ДСС. 

Державне статистичне спостереження  охоплює всі  підприємства, крім банків та бюджетних 
установ, та умовно поділяється на 2 групи –  першу складають підприємства, які увійшли до 
генеральної сукупності підприємств зі структурної статистики (дані  розробляються, 
узагальнюються та поширюються), всі інші підприємства входять до другої групи, фінансова 
звітність яких не поширюється, а використовується для актуалізації  економічної активності 
підприємства у РСО. 



Формування та актуалізація сукупності одиниць і переліку 
респондентів державного статистичного спостереження 

 Відповідно до чинного законодавства України (Господарського кодексу, Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Постанови КМУ «Порядок 

подання фінансової звітності») річну фінансову звітність зобов’язані  складати та 

надавати користувачам  річну  фінансову звітність, тому  річну сукупність 

складають усі підприємства, крім банків та бюджетних установ, підприємства 

першої групи відповідають генеральній сукупності зі структурної статистики.  

 Актуалізація річної сукупності не здійснюється.     

 Сукупність квартальної фінансової звітності складають великі та середні 

підприємства, визначені такими згідно Закону України «Про бухгалтерський облік».   

 Актуалізація  квартальної сукупності проводиться виключно на державному рівні у 
квітні  місяці  за I квартал звітного року на підставі  даних річної фінансової звітності  за 
попередній рік, у червні місяці – за I півріччя звітного року та у  вересні місяці-  за 9 
місяців  звітного  року за  подіями, які відбулися з одиницями через злиття, поділ, виділ, 
перетворення, приєднання, а також зміна ідентифікаційних та класифікаційних ознак 
одиниці.  

 



Поширення результатів державного статистичного 
спостереження 

Для цілей поширення  даних фінансової звітності підприємств здійснюється 
об’єднання бланків, які передбачені для різних груп підприємств (1,1-м,1-мс та  2,2-

м,2-мс). 

Для узагальнення статистичної інформації за розмірами підприємств  

використовуються критерії,  визначені Господарським кодексом України, за 

показниками  «середня кількість працівників» та «дохід від будь-якої діяльності»      

Для узагальнення  даних проміжної (квартальної)  фінансової звітності  

використовуються  критерії по великих та середніх підприємствах з урахуванням 

розрахованої категорії підприємств відповідно Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність» 



  Критерії визначення розміру підприємства,   згідно 

Господарського кодексу України (редакція від 22.03.2012р.) 

 
 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 

 

 



Критерії визначення розміру підприємства 
ст. 2 Закону України «Про про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

 
 Критерій 

 

Мікро-

підприємство 

 

Мале 

підприємство 

 

Середнє 

підприємство 

Велике 

підприємство 

 

Має дотримуватись  хоча б 2 із 3-х  критеріїв 

Балансова 

вартість активів 

(сума балансу) 

 

<  або = 

 350 тис.євро 

 

<  або = 

 4 млн.євро 

 

<  або = 

 20 млн.євро 

 

понад 

 20 млн.євро 

 

Чистий дохід від 

реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

<  або = 

 700 тис.євро 

 

<  або = 

 8 млн.євро 

 

<  або = 

 40 млн.євро 

 

понад 

 40 млн.євро 

 

Середня 

кількість 

працівників 

 

<  або = 

 10 осіб 

 

<  або = 

 50 осіб 

 

<  або = 

 250 осіб 

 

понад 

 250 осіб 

 



Поширення даних здійснюється у таких розрізах: 

 
 у цілому по Україні та  за регіонами, по містах та районах; 

 за видами економічної  діяльності на рівні класу за КВЕД; 

  за розмірами (великі, середні, малі, мікро) відповідно до критеріїв ; 

 На запит користувачів  можливе поширення даних по містах та районах за видами 

економічної  діяльності. 

 Для цього ДСС здійснюється запланований регулярний перегляд даних, що 

передбачено планом ДСС на відповідний рік.  

Перша публікація даних за рік здійснюється в червні місяці, року наступного за 

звітним , перегляд даних та уточнення здійснюється у жовтні місяці. 

Причинами перегляду даних ДСС є: зміни у визначенні основного виду економічної 

діяльності підприємств за результатами їхньої  діяльності у звітному році та   уточнення 

даних респондентами.  

  



Поширення даних, не передбачених Планом ДСС, 

здійснюється на платній основі, згідно ст.24 Закону України 

«Про державну статистику» 

 

 

 

1 Статистичний збірник                  "Діяльність суб'єктів  господарювання Вінниччини " щорічно 
листопад 

2 Статистичний збірник                   “Діяльність суб’єктів великого, середнього, 
малого та мікропідприємництва  Вінниччини” 

щорічно 
грудень 

3 Статистичний збірник                  “Діяльність підприємств сільського господарства            
Вінниччини ” 

щорічно 
листопад 

4 Статистичний збірник                  “Діяльність підприємств промисловості  
Вінниччини ” 

щорічно 
листопад 

5 Статистичний бюлетень                        “Діяльність підприємств та фізичних осіб-
підприємців  Вінницької області  у 2020 році ” 

щорічно 
листопад 

6 Статистичний бюлетень "Фінансові показники  діяльності підприємств сільського 

господарства Вінницької області у  
2020 році" 

щорічно 
липень 

7 Статистичний бюлетень "Діяльність промислових підприємств  Вінницької 
області у 2020 році" 

щорічно 
липень 

8 Статистичний бюлетень "Діяльність підприємств  з виробництва харчових 
продуктів  та напоїв Вінницької області у 2020 році" 

щорічно 
липень 



Продовження 

9 Статистичний бюлетень “Діяльність малих та мікропідприємств  
Вінницької області у 2020 році” 

липень 

10 Статистичний бюлетень      “Фінансові показники діяльності великих та 
середніх підприємств Вінницької області” 

червень 

вересень 
грудень 

11 Статистичний бюлетень     “Фінансові показники діяльності великих та 
середніх підприємств промисловості Вінницької області” 

червень 

вересень 
грудень 

12 Статистичний бюлетень    “Діяльність великих та середніх підприємств з 
виробництва харчових продуктів та напоїв Вінницької області” 

червень 

вересень 
грудень 

13 Статистичний бюлетень  «Капітальні інвестиції Вінницької області” травень 

 
14 

Результати  додаткового статистичного дослідження "Обстеження  

діяльності  підприємств державного сектору економіки області за 
фінансовими показниками" 

травень червень  

вересень 
листопад 

15 Результати  додаткового статистичного дослідження "Основні чинники 

збиткової діяльності підприємств області" 
  

квітень 

травень  

серпень 
листопад 16 Статистична інформація за результатами  додаткового статистичного 

дослідження "Моніторинг основних показників фінансово-
господарської діяльності підприємств, які мають найбільший вплив на 
формування фінансового результату області" 

квітень 

травень 

серпень 
листопад 



Продовження 

17 Статистична інформація  за результатами додаткового 

статистичного дослідження "Моніторинг фінансових результатів 
(прибутків, збитків) до оподаткування підприємств області" 

квітень 

травень 

серпень 
листопад 

18 Статистична інформація "Основні фінансові показники 
підприємств харчової і переробної промисловості" 

червень 

вересень 
грудень 

19 Статистична інформація "Моніторинг фінансових результатів 

підприємств харчової і переробної промисловості"                 (з 
урахуванням малих підприємств) 

квітень 
  

20 Статистична інформація "Моніторинг фінансових результатів 
підприємств харчової і переробної промисловості"  

травень 

серпень 
листопад 

21 Статистична інформація "Основні показники діяльності 

підприємств з розподілом на великі, середні, малі та 

мікропідприємства Вінницької області у  
2020 році" (попередні дані). 

червень 

22 Статистична інформація "Основні показники діяльності 

підприємств з розподілом на великі, середні, малі та 

мікропідприємства Вінницької області у 2020 році" (остаточні 
дані). 

жовтень 



Продовження 

23 Статистична інформація "Основні показники діяльності підприємств з 
розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства                       м. Вінниці 
у 2020 році" (попередні дані) 

 
червень 

24 Статистична інформація "Основні показники діяльності підприємств з 
розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства               м. Вінниці у 
2020 році" (остаточні  дані) 

жовтень 

25 Статистична інформація  "Основні структурні показники діяльності малих 
підприємств Вінницької області за 2020 рік" (попередні дані)   
  

 червень 

26 Статистична інформація  "Основні структурні показники діяльності малих 
підприємств Вінницької області за 2020 рік"   (остаточні дані)  

листопад 

27 Статистична інформація  "Діяльність малого підприємництва Вінниччини"   жовтень 

28  Показники розвитку малого та середнього підприємництва та місце області 
серед регіонів України 

червень 
  

29 Показники діяльності підприємств та фізичних осіб-підприємців Вінницької області, 
частка в загальнодержавних показниках 

жовтень 
  

30 Статистична інформація "Фінансові результати діяльності великих та середніх 
підприємств Вінницької області". 
  

квітень 
травень 
серпень 
листопад 

31 Статистична інформація "Фінансові результати великих та середніх підприємств                             
м. Вінниці" 

32 Статистична інформація "Фінансові показники діяльності сільськогосподарських 
підприємств Вінницької області у 2020 році" 

червень 



Продовження 

33 Статистична інформація "Фінансові результати великих та середніх 
підприємств по містах та районах області". 

квітень 

травень 

серпень 
листопад 

34 Обсяг капітальних інвестицій Вінницької області, частка та місце 
серед регіонів України 

 

 

 

 

 

 

лютий 

травень 

серпень 
листопад 

35 Показники інвестиційного розвитку Вінницької області та місце 
серед регіонів України 

 36 Склад та структура капітальних інвестицій Вінницької області за 
джерелами фінансування, частка в загальнодержавних показниках 

 37 Склад та структура капітальних інвестицій Вінницької області за 
видами  активів, частка в загальнодержавних показниках 

 38 Склад та структура капітальних інвестицій м.Вінниці за джерелами 
фінансування,  частка в загальнообласних показниках 

 39 Склад та структура капітальних інвестицій м.Вінниці за видами  
активів,  частка в загальнообласних показниках 

 40 Капітальні інвестиції у житлове будівництво та місце Вінницької 
області серед регіонів України 



Продовження 

41  Капітальні інвестиції у промисловості Вінницької області в порівнянні з 
регіонами України 

 

 

 

 

 

 

 

лютий 

травень 

серпень 
листопад 

42  Джерела фінансування  капiтальних iнвестицiй  Вінницької області в 
порівнянні  з  регіонами  України 

43  Освоєння капітальних інвестицій   Вінницької області за окремими 
видами економічної діяльності, частка в загальнодержавних показниках 

 44 Освоєння капітальних інвестицій  підприємствами сільського 
господарства та харчової промисловості 



 

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 
 

 

 

ТЕЛ. 52 57 62  

68 523 55 79 

pidpr@vn.ukrstat.gov.ua 


