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Метою структурного обстеження підприємства є:

отримання статистичної інформації про економічний 

стан і господарську діяльність підприємств для аналізу 

структури економіки країни (регіону), відстеження 

тенденцій розвитку суб’єктів господарювання, 

забезпечення інформаційних потреб як внутрішніх 

(галузевих статистик, РСО), так і зовнішніх користувачів 

(національних та міжнародних).



Спостереження за формою

№2-підприємництво (річна)

Форма бланку затверджена 
Наказом Держстату від

25.06.2021 р. № 132

При заповненні форми слід

користуватись роз’ясненням

затвердженим Головою 

Держстату України

Ігорем Вернером від

05 серпня 2021 р.



В ЕЛЕКТРОНОМУ

ВИГЛЯДІ

не пізніше 

28 лютого



Бланк форми

(1 сторінка)

Ідентифікаційний 

код ЄДРПОУ

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику" 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень 

тягне за собою відповідальність, яка встановлена

статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

Подають: Термін 

подання

юридичні особи (підприємства)

- територіальному органу Держстату

не пізніше 

28 лютого

СТРУКТУРНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

за  2021 рік

Державне статистичне спостереження

№ 2-підприємництво  

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату 

25 червня 2021 № 132



Респондент:

Найменування:  
______________________________________________________________________________________________

_______

Місцезнаходження (юридична адреса): 
______________________________________________________________________________________________

_______

______________________________________________________________________________________________

_______

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця 

/провулок, площа тощо,
______________________________________________________________________________________________

_______

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична 

адреса): __________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця 

/провулок, площа  тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Інформація про респондентаБланк форми 

(1 сторінка)



Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць 

та територій територіальних громад (КАТОТТГ)

(19 ЗНАКІВ)

Приклад:     Залізничний р-н м.Львова

Бланк форми

(1 сторінка)

4 6 1 0 1 3 6 3 0 0Класифікатора  об’єктів адміністративно – територіального устрою України

(КОАТУУ )                                           

UA 4 6 0 6 0 2 5 0 0 1 0 2 5 9 4 2 1

або

код території визначається автоматично в разі подання форми в електронному вигляді)

Код території відповідно до:

(044) 287 04 22 – з питань електронної звітності 

(044) 287 47 55, (044) 235 40 73 – з питань класифікації



1 2

Бланк форми 

(1 сторінка) Інформація щодо відсутності даних

Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних : 

У випадку відстуності даних необхідно поставити у 

прямокутнику позначку - V

Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається 

Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення

Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов’язана з тривалим циклом 

виробництва

Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники карантинні обмеження

Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншої одиниці

Відсутнє явище, яке спостерігається 



Структурні зміни 

та інші події, що 

відбулися на 

підприємстві у 

звітному році.

Розділ 1

Показники щодо 

діяльності 

підприємства.

Показники щодо
кількості працівників,
відпрацьованого часу 
та фонду оплати праці 
штатних працівників.

Показники щодо 
структурних змін 

та інших подій, що 
відбулися на 

підприємстві у 
звітному році.

Інформація щодо 

зовнішньо економічної 

діяльності у звітному 

році.

Звіт складається з 

6 розділів

Показники щодо 
запасів

Розділ 2 
Розділ 3

Розділ 4

Розділ 5

Розділ 6



Розділ 1. 
Структурні зміни та інші події, що

відбулися на підприємстві у звітному році

Показники за рядками:

101,102 визначають структурні зміни та інші події, які відбувались у звітному році та не 
спричинили за собою припинення юридичної особи.

•Вищезазначені рядки уміщують дату останньої зміни, якщо вищевказані зміни
відбувались упродовж звітного року декілька разів та не спричинили за собою припинення
юридичної особи.

У рядку 103 проставлено позначку "V", якщо показник "узято в оренду основні засоби іншого
підприємства" охоплює дані щодо взяття в оренду (оперативна або фінансова оренда) у
звітному році основних засобів іншого підприємства-юридичної особи та/або земельних паїв
фізичних осіб (у тому числі за договорами минулих років).

У рядку 104 проставлено позначку "V", якщо показник «передано в оренду основні засоби
свого підприємства" охоплює дані щодо надання в оперативну та/або фінансову оренду у
звітному році своїх основних засобів іншому підприємству (у тому числі за договорами
минулих років).

У рядку 105 проставлено позначку "V", якщо за звітний рік не було жодної з вищенаведених
подій.

Бланк форми

(2 сторінка)



Розділ 2. 
Інформація щодо зовнішньоекономічної 

діяльності у звітному році 

- Розділ 2 містить інформацію щодо здійснення підприємством експорту-імпорту 
продукції (товарів, послуг) у звітному році.

- У рядках 200 та 201 проставлено відповідні позначки "V" у комірках "Так" чи
"Ні", якщо підприємство протягом звітного року здійснювало експорт-імпорт 
продукції (товарів, послуг). 

Бланк форми

(2 сторінка)



Середня кількість працівників (осіб)

Показники форми 

(3 розділ графа 1рядок 300)

Середня кількість 

працівників, які працюють за 

цивільно-правовими 

договорами

Середня кількість 

зовнішніх сумісників 

(працівників, прийнятих 

за сумісництвом з інших 

підприємств)

Середньооблікова кількість 

штатних працівників 

(крім працівників, які перебувають 

у відпустках з вагітністю та 

пологами або для догляду за 

дитиною до досягнення нею 

трирічного віку)



Показники форми 
(3 розділ графа 1 рядок 300)

Показник = ф. № 1 ряд. 001 (або ф. № 1-м, 
1-мс ряд. 001)

Показник ≥ ряд. 1040 гр. 1 ф. № 1-
ПВ(місячна) за 12 міс./12 + 

+ (ряд. 7030 гр.1 + ряд. 7040 гр.1) ф. № 1-
ПВ (квартальна) /4

Середня кількість працівників

(осіб)



Показники форми 
(3 розділ графа 1 рядок 301)

розд.3 ряд.301 гр.1  =  

(∑ряд.1040 гр.1 ф. №1-ПВ (місячна) за 12 міс.) / 12 

Середньооблікова кількість 

штатних працівників
(осіб)

!!! Округлюються цифри поступово справа наліво: якщо остання значуща цифра 

менше або дорівнює «4», вона відкидається; якщо – більше або дорівнює «6», 

найближча ліворуч від неї цифри збільшується на одиницю. Якщо остання значуща 

цифра «5», найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю, якщо вона 

непарна, а парна залишається без змін. 

ПРИКЛАД:

174 осіб/12 міс.= 14,5. При округленні  - 14 осіб

138 осіб/12 міс.= 11,5. При округленні – 12 осіб



 нарахована заробітна плата за окладами й тарифами

оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу

 інші витрати на оплату праці всіх працівників

 оплата перших п’яти днів тимчасової 

непрацездатності

 надбавки до тарифних ставок і посадових окладів

 премії та заохочення, матеріальна допомога

 суми вихідної допомоги, компенсаційні виплати

 відрахування на створення резерву відпусток

Показники форми

(4 розділ графа 1 рядок 

412)

Витрати на оплату праці

(тис. грн  з одним дес. знаком)

= ф. № 2 гр. 3 ряд. 2505

≥ ∑ ряд. 1020 графа 1 форма № 1-ПВ (місячна) за 12 міс.



Показники форми

(3 розділ графа 1 

рядок 305)

Фонд оплати праці 

штатних працівників,

указаних у рядку 301

(тис.грн з одним дес. знаком)

основна заробітна плата

додаткова заробітна плата

заохочувальні і компенсаційні виплати

3 розділ графа 1 рядок 305 ≥ ряд. 5010 гр.1

ф. № 1-ПВ (квартальна) за 1-4 квартали або

≥ ряд. 1070 гр.1ф. № 1-ПВ (місячна) за 12 місяців



Показники форми

(4 розділ графа 1 

рядок 414)

Відрахування на соціальні заходи

(тис.грн з одним дес. знаком)

= ф. № 2 гр. 3 ряд. 2510

сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування усіх працівників підприємства, що сплачує 

роботодавець

! У показник не входять:

- внески на недержавне пенсійне забезпечення

- відрахування на військовий збір



Показники форми

(3 розділ графа 1 

рядок 304)
Кількість відпрацьованих годин працівниками

(людино-годин)

Норма часу у 2021 році при 40-годинному 

робочому тижні становила 1994 години

Відображає кількість усіх фактично відпрацьованих працівниками людино-годин, 

ураховуючи час, відпрацьований у вихідні, святкові та неробочі дні, період службових 

відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників.

Показник    ≥     ряд. 1060 гр. 1 ф. № 1-ПВ (місячна) за 12 міс.



Показники форми

(3 розділ графа 1 

рядок 303)

Середня кількість працівників

в еквівалентності повної зайнятості (осіб)

Показник = ряд.304/1994

В еквівалент повної зайнятості перераховується весь персонал, який 

залучався до роботи у звітному році:

- штатні працівники підприємства

- працівники, які не перебувають у штаті та залучені до роботи згідно з 

договорами і мають нарахування з фонду оплати праці 



Показники форми

(4 розділ графа 1 

рядок 400)

Обсяг реалізованої продукції

(товарів, послуг) без ПДВ
(тис.грн. з одним дес. знаком)

Показник   ∑ ф № 2, 2-м ряд. 2000 + ряд. 2120 + ряд.2240 

або

Показник   ∑ ф.2-мс ряд. 2000 + ряд. 2160

- вартість реалізованої продукції (товарів, послуг) як власного виробництва, так і 

товарів, придбаних для перепродажу

- вартість наданих послуг

- вартість пакування та транспортування продукції (товарів)

- акцизний податок, інші податки та збори, пов’язані з обсягом реалізованої продукції 

(товарів, послуг)

- доходи від здачі майна в оренду



Показники форми

(4 розділ графа 1 

рядок 400)

Обсяг реалізованої продукції

(товарів, послуг) без ПДВ
(тис.грн. з одним дес. знаком)

Показник   ∑ ф № 2, 2-м ряд. 2000 + ряд. 2120 + ряд.2240 

або

Показник   ∑ ф.2-мс ряд. 2000 + ряд. 2160

! У показник не входять:

-вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб 

підприємства

-суми отриманих субсидій і дотацій виробництво

-фінансові доходи, якщо фінансова діяльність не є основною

-суми попередньої оплати, авансові платежі

-вартість зворотної тари 

-дохід від купівлі-продажу іноземної валюти та реалізації ОЗ



Показники форми

(4 розділ графа 1 

рядок 400)

Обсяг реалізованої продукції

(товарів, послуг) без ПДВ

(тис.грн. з одним дес. знаком)

При здійсненні операцій із давальницькою сировиною показник 
"обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)" підрядника

містить інформацію  про: 

вартість послуг із переробки давальницької сировини з 
урахуванням вартості витрачених допоміжних матеріалів як 

власного виробництва, так і покупних (без урахування вартості 
переробленої давальницької сировини)



Показники форми

(4 розділ графа 1 

рядок 400)

Обсяг реалізованої продукції

(товарів, послуг) без ПДВ

При здійсненні операцій із давальницькою сировиною показник 
"обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)" замовника

містить інформацію про:

вартість сировини, переданої у виробництво на інше 
підприємство, оплату послуг з її переробки та інші, не зазначені 
вище витрати з виробництва й реалізації цієї продукції, та суму 

очікуваного прибутку. 



Показники форми

(4 розділ графа 1 

рядок 401)

Акцизний податок
(тис.грн. з одним дес. знаком)

Сума акцизного податку визначається, зважаючи на обсяги реалізованої 
підакцизної продукції (товарів), за встановленими ставками.

Заповнюють показник за видами економічної діяльності :

11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 12.00;

19.10; 19.20; 20.14; 29.10; 29.20; 

45.11; 45.19; 46.17; 46.34; 46.35;

46.39; 46.71; 47.11; 47.25; 47.26; 47.30; 47.81; 56.10; 56.30 



Показники

форми

(4 розділ 

графа 1 

рядок 400)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ

(тис.грн. з одним дес. знаком)

розд.4 ряд.400 гр.1 – ряд.401 ≤ ф.№ 2 (ряд.2000 +
ряд.2120 + ряд.2240) гр.3

розд.4 ряд.400 гр.1 - ряд.401 = ф.№ 2-м ряд.2000 гр.3
або ф.№ 2-мс ряд.2000 гр.3



Показники

форми

(4 розділ 

графа 1 

рядок 402)

Вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва 

для внутрішніх потреб підприємства
(тис.грн. з одним дес. знаком)

• енергія для власного споживання

• продукція, що була спожита (використана) безпосередньо працівниками 
підприємства (членами їхніх сімей) на безоплатній основі

• основні засоби, інші необоротні матеріальні й нематеріальні активи 
(програмне забезпечення) з терміном експлуатації більше року, а також 
послуги з їхнього поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, 
дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення 
майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання 
об’єкта основних засобів



Показники

форми

(4 розділ 

графа 1 

рядок 406)

Матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, 

використані у виробництві продукції (товарів, послуг 

(без ПДВ))
(тис.грн. з одним дес. знаком)

• сировина і матеріали, які входять до складу продукції (товарів, послуг)

• купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби

• паливо й енергія усіх видів

• тара для пакування, крім зворотної тари

• запасні частини, готові деталі

• товари, використані для виробничо-господарських потреб

• послуги виробничого характеру

• послуги невиробничого характеру



Показники

форми

(4 розділ 

графа 1 

рядок 406)

Матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, 

використані у виробництві продукції (товарів, послуг 

(без ПДВ))
(тис.грн. з одним дес. знаком)

! У показник не входять:

- вартість придбаних для перепродажу товарів і послуг

- утрати від псування цінностей

- визнані штрафи, пеня, неустойка

- сплачені відсотки

- амортизація

- добові витрати



Показники

форми

(4 розділ 

графа 1 

рядок 406)

Матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, 

використані у виробництві продукції (товарів, послуг 

(без ПДВ))
(тис.грн. з одним дес. знаком)

Показник   ∑ ф № 2 ряд. 2500 + ряд. 2520



Показники

форми

(4 розділ графа 1 

рядок 407)

Підприємство-замовник відображає витрати, пов’язані 
з оплатою виконаних підрядником і прийнятих 
відповідно до договірних відносин робіт (без ПДВ). 

!
Цей показник не включає вартість робіт з монтажу 
основних засобів, оскільки ці витрати належать до 
капітальних інвестицій.

Платежі підрядникам

(тис.грн. з одним дес. знаком)



Показники

форми

(4 розділ графа 1 

рядок 407)

Підприємство-замовник відображає витрати, пов’язані 
з оплатою виконаних підрядником і прийнятих 
відповідно до договірних відносин робіт (без ПДВ). 

!
Цей показник не включає вартість робіт з монтажу 
основних засобів, оскільки ці витрати належать до 
капітальних інвестицій.

Платежі підрядникам

(тис.грн. з одним дес. знаком)



Показники

форми

(4 розділ графа 1 

рядок 411)

• амортизація основних засобів;

• амортизація інших необоротних матеріальних та 
нематеріальних активів.

Амортизація
(тис.грн. з одним дес. знаком)

= ф. № 2 гр. 3 ряд. 2515



Показники

форми

(4 розділ графа 1 

рядок 415)

• Включає вартість товарів і послуг, придбаних у звітному 
році для перепродажу без додаткової обробки на цьому 
підприємстві, незалежно від того, чи були вони у звітному 
році продані чи залишилися у вигляді залишків

Вартість товарів та послуг, придбаних у 

звітному році для перепродажу (без ПДВ)

(тис.грн. з одним дес. знаком)



Показники форми
(4 розділ графа 1 рядок 

405)

субсидії (дотації) на продукти, які надаються пропорційно кількості або
вартості товарів і послуг, вироблених і реалізованих резидентами.
Субсидії на продукти включають відшкодування підприємству збитків,
які виникають у результаті того, що ціна продажу виробленої продукції
встановлюється нижче середніх витрат виробництва

інші субсидії (дотації), пов’язані з виробництвом – суми, які
підприємство отримує з бюджету у зв’язку з його виробничою діяльністю
(суми на покриття пільг, наданих окремим категоріям громадян), крім
фінансування нагромадження, які розглядаються як капітальні
трансферти

Субсидії та дотації на виробництво

(тис.грн. з одним дес. знаком)

Показник  ф. № 2, 2-м ряд. 2120 гр. 3 



Показники форми
(4 розділ графа 1 рядок 

416)

Дрова Вугілля кам’яне та вугілля буре 

Брикети та гранули для опалення 

Кокс та коксопродукти (кокс і напівкокс, смоли кам’яновугільні, кокс пековий) 

Електроенергія 

Газ вироблений 

Послуги з постачання пари 

Продукти нафтоперероблення (бензин, гас, газойлі, оливи та мастила нафтові, торф’яні
брикети) 

Втрати на придбання енергопродуктів для власних потреб (крім 

використаних як сировина та для перепродажу) 

(без ПДВ) 

(тис.грн. з одним дес. знаком)



Показники форми
(4 розділ графа 1 рядок 

417)

Екологічний податок

Плата за користування надрами

Плата за землю

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

Збір за спеціальне використання води

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

Єдиний податок

Фіксований с/г податок

Податки та збори, пов’язані з 

виробництвом

(тис.грн. з одним дес. знаком)



Показники форми
(4 розділ графа 1 рядок 

417)

! показник не відображає:

- Податок на прибуток підприємства

- Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування

- Суми ПДВ

- Акцизний податок

Податки та збори, пов’язані з 

виробництвом

(тис.грн. з одним дес. знаком)



Показники форми
(4 розділ графа 1 рядок 

418)

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами

Транзитне транспортування трубопроводами природного газу й аміаку

Збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з торгівлі ювелірними виробами із 
золота, платини і дорогоцінного каміння

Надання послуг стільникового рухомого зв’язку

Податки та збори, пов’язані з обсягом реалізованої продукції 

(товарів, послуг), крім ПДВ та акцизного податку

(тис.грн. з одним дес. знаком)



Показники форми
(4 розділ графа 1 рядок 

419)

Показник відображає кількість магазинів роздрібного продажу товарів, якими володіє або 
які орендує підприємство.

Магазин – стаціонарне приміщення для роздрібної торгівлі, до якого заходять покупці для 
придбання товарів. 

Магазин може мати торговий зал для обслуговування покупців та спеціальні приміщення

(для зберігання товарів, підготовки їх для продажу, підсобні, адміністративні, технічні 
тощо).

До магазину не належить кіоск та нестаціонарний пересувний пункт (лоток, розкладка, 
намет, автофургон тощо).

Кількість магазинів 

роздрібної торгівлі

(показник заповнюється, якщо підприємство має у своєму складі один або 

декілька магазинів, діяльність яких належить до видів економічної 

діяльності з кодами 47.11-47.79 за КВЕД (крім кода 47.30) (одиниць)



Показники форми
(4 розділ графа 1 рядок 

422)

Торгова площа магазинів 

роздрібної торгівлі

(показник відображає інформацію у цілих числах 

по магазинах роздрібної торгівлі, 

кількість яких наводиться у рядку 419)         (м²)

Торгова площа магазинів роздрібної торгівлі включає площі магазинів, що 

призначені для продажу та показу товарів, а саме:

•увесь простір, до якого клієнти мають доступ, уключаючи примірочні;

• місце прилавків та вітрин;

• місце за прилавками, яке використовують продавці.

Показник наводиться у цілих числах і не містить даних щодо площ, які 

повністю здані в оренду іншим суб’єктам господарювання.



Показники форми
(4 розділ графа 1 рядок 422)

Торгова площа магазинів роздрібної торгівлі

(показник відображає інформацію у цілих числах 

по магазинах роздрібної торгівлі,

кількість яких наводиться у рядку 419)         (м²)

У торгову площу також не входять:

•офіси;

•складські та підготовчі приміщення;

•майстерні;

•сходи;

•туалети;

•інші побутові приміщення.



Показники форми
(5 розділ

графи 1, 2 рядок 501)

Показник = ф. № 1 ряд. 1102 гр. 3, 4 (у разі заповнення 
ряд. 1102)

Показник  ф. № 1 ряд. 1100 гр. 3, 4 

або

(ф. № 1-м, 1-мс ряд. 1100 гр. 3, 4)

Запаси

Запаси незавершеного виробництва

(тис.грн. з одним дес. знаком)



Показники форми
(5 розділ

графи 1, 2 рядок 502)

Показник = ф. № 1 ряд. 1103 гр. 3, 4 (у разі заповнення 
ряд. 1103)

Показник  № 1-м ряд. 1103 гр. 3, 4

або  

ф. № 1, 1-мс ряд. 1100 гр. 3, 4

Запаси

Готова продукція

(тис.грн. з одним дес. знаком)



Показники форми
(5 розділ

графи 1, 2 рядок 503)

Показник = ф. № 1 ряд. 1104 гр. 3, 4 (у разі заповнення 
ряд. 1104)

Показник  ф. № 1-м ряд. 1103 гр. 3, 4 

або  

ф. № 1, 1-мс ряд. 1100 гр. 3, 4 

Запаси

Товари та послуги 

для перепродажу (без ПДВ)

(тис.грн. з одним дес. знаком)



Показники форми
(5 розділ 

графи 1, 2 рядок 500)

Показник = ф. № 1 ряд. 1101 гр. 3, 4 (у разі заповнення 
ряд. 1101)

Показник   ф. № 1 ряд. 1100 гр. 3, 4

або    

ф. № 1-м, 1-мс ряд. 1100 гр. 3, 4

Виробничі запаси

(без ПДВ)

(тис.грн. з одним дес. знаком)



Показники форми
(6 розділ)

Показники розділу уміщують інформацію щодо витрат у звітному році на 
придбання або створення матеріальних та нематеріальних активів.

Показник не містить інформації щодо:

• Витрат на придбання матеріальних та нематеріальних активів з метою їх 
подальшого перепродажу, крім витрат на будівництво житла для подальшого 
продажу (передачі)

• Вартості отриманих на безоплатній основі матеріальних та нематеріальних 
активів

• Авансових платежів для фінансування будівництва та придбання обладнання

• Витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти

Капітальні інвестиції

(без ПДВ, тис.грн. у цілих числах)



Дякую 
за увагу!

Бурак Галина Богданівна

Шийка Наталя Григорівна

258-59-46 

258-59-53

258-59-04


