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Додаток В 

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (№ 1П-НПП) 
 

I. Виробництво та реалізація промислової продукції 
 

Назва виду 

продукції 

за Номенклатурою 

продукції 

промисловості 

(НПП) 

Одиниця 

виміру 

за НПП 

Код 

продукції 

за НПП 

Фактично вироблено продукції 
Реалізовано продукції, виробленої з 

власної сировини, за звітний рік 

за звітний рік 

за 

попередній 

рік 

кількість 

вартість, тис. грн 

(якщо є дані в гр. 4, 

то мають бути 

дані в гр. 5 і 

навпаки) 

усього 

у т. ч. з 

давальницької 

сировини 

(гр. 2 ≤ гр. 1) 

А Б В 1 2 3 4 5 

За позиціями Номенклатури, що мають 

шестизначний код із двома дев’ятками (99) 

наприкінці, звіт відображає елементарні 

операції процесу виробництва продукції, що 

здійснюються на замовлення (коли 

підприємству-виробнику недоцільно 
спеціально створювати для цього виробничі 

потужності, а вигідніше замовити виконання 

цих робіт). 
Звіт за кодами, які класифікуються в 

Номенклатурі як послуги, вміщує: 

1. За послугами, які обліковуються у вартісному 
вираженні відповідно до Номенклатури, 

зокрема виконання робіт зі штампування, 

кування, карбування, нанесення покриттів 
(позиції груп 25.5, 25.6) тощо, у графах 1, 3, 

5 – вартість послуги без урахування вартості 

використаної сировини (власної чи замовника) 

Графа 1 містить 

дані про валовий 

випуск продукції (у 

т. ч. попутної), 

включно з 

продукцією, 
призначеною для 

подальшої 

переробки на 
власному 

підприємстві 

(внутрішньозавод-
ський оборот). 

За позиціями, облік 

яких ведеться у 
вартісному 

вираженні 

відповідно до 

Графа 2 вміщує 

дані про випуск 

продукції, 

виробленої 

підприємством на 

давальницьких 
умовах (із 

сировини 

замовника) 

Графа 3 містить 

дані про валовий 

випуск готової 

продукції за 

попередній рік 

Графа 4 вміщує 

дані про обсяг 

продукції, 

виробленої з 

власної сировини 

(товари власного 
виробництва та 

виконані послуги 

промислового 
характеру), яку 

реалізовано у 

звітному році. 
Реалізованою є 

продукція, яка 

фактично 
відвантажена, 

про що 

Графа 5 вміщує 

вартість продукції 

(товарів, послуг), 

урахованої в графі 4, 

за ціною продажу 

франко-завод, за 
якою її було 

реалізовано у 

звітному році (без 
ПДВ, акцизу, інших 

непрямих податків, 

оптових знижок із 
ціни продажу) та не 

включає окремо 

сплачені витрати на 
транспортування 

продукції. Витрати на 

пакування 
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2. За позиціями Номенклатури, в яких 
класифікуються послуги з ремонту, – вартість 
виконаних робіт із ремонту без урахування 
вартості використаних матеріалів та 
комплектуючих (власних чи замовника), 
а також вартості ремонту власного 
виробничого обладнання. 
3. За послугами, які обліковуються в 
натуральному вираженні, тобто в кілограмах, 
тоннах тощо (зокрема код 24.51.11 «Послуги з 
виливки чавуну ковкого»), у графі 5 – вартість 
послуги без урахування вартості використаної 
сировини (власної чи замовника). При 
випуску продукції з тривалим циклом 
виробництва звіт містить дані щодо кількості 
та вартості тільки повністю готових виробів 

Номенклатури, у 
випадку 
виробництва 
продукції за 
давальницькою 
схемою графа 1 
включає вартість 
робіт з її 
виробництва без 
урахування 
вартості, 
використаної 
давальницької 
сировини, а у 
випадку 
виробництва 
продукції з власної 
сировини графа 1 
включає вартість 
валового випуску 

  зазначено в 
оформлених як 
підстава для 
розрахунку з 
покупцем 
(замовником) 
документах, 
незалежно від 
надходження 
платежів за неї 

охоплюється цим 
показником. 
За видами продукції, 
облік яких ведеться у 
вартісному 
вираженні згідно з 
Номенклатурою, 
звіт містить дані 
тільки за 
показниками 
граф 1, 3, 5. 
Якщо підприємство 
здійснює складання 
продукції з покупних 
комплектуючих, то 
графа 5 включає 
повну вартість 
готових виробів 

 

II. Наявність електростанцій потужністю менше 500 кВт, їхня потужність та виробництво електроенергії 
 

№ 
з/п 

Найменування електростанції 
(електрогенераторної установки) 

(паротурбінна, дизельна, 
локомобільна та ін.) і 

місцезнаходження (область, 

населений пункт та ін.) 

К
о
д

 т
и

п
у

 

е
л

ек
т
р

о
с
т
а
н

ц
ії

 

Стаціонарна – «1», 
пересувна – «2» 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

е
л

ек
т
р

о
с
т
а
н

ц
ій

 

Установлена 
потужність 

електростанції станом 
на 1 січня наступного 

за звітним року, кВт 

Вироблено 

електроенергії 
за рік, 

тис. кВт · год 

Пояснення 

А Б В Г 1 2 3 4 

Розділ II звіту відображає інформацію про наявність, потужність та виробництво електроенергії встановленими електростанціями (електро-
генераторними установками) потужністю менше 500 кВт незалежно від місця установки устаткування (на центральній електростанції, у цехах 
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А Б В Г 1 2 3 4 

та ін.); типу струму (змінний чи постійний); характеру використання електроенергії (для виробничих чи тільки освітлювальних потреб); 

стаціонарна чи пересувна електростанція; діюча чи недіюча електростанція (тимчасово або протягом усього року); від приналежності 
електростанції – в орендному користуванні чи ні. 

При використанні електростанції (електрогенераторної установки) в рамках договору оренди розділ II звіту вміщує інформацію про наявність 

електростанції, її потужність та виробництво електроенергії за даними учасника договору, в експлуатації якого перебуває електростанція 
(електрогенераторна установка), станом на кінець звітного року. Розділ II звіту вміщує дані в цілих числах в одиницях вимірювання, які вказані у 

формі державного статистичного спостереження 
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Терміновий звіт про виробництво промислової продукції 

(товарів, послуг) за видами (№ 1-П (місячна) 
 

Назва виду 

продукції за 

Номенклатурою 

продукції 

промисловості 

(НПП) 

Одиниця 

виміру 

за НПП 

Код 

продукції 

за НПП 

Фактично вироблено за звітний місяць Залишки 

виробленої готової 

продукції на кінець 

звітного періоду 

(не заповнюється 

по продукції, яка 

обліковується у 

вартісному виразі, 

позиціях за кодами 

19.20.20.00.00, 

23.63.10.00, за 

класом 06.20 та за 

розділом 35) 

усього 

у т. ч. призначено для збуту 

усього 

 

(гр. 2 ≤ гр. 1) 

із неї без продукції, виробленої з 

давальницької сировини 

кількість 

 

(гр. 3 ≤ гр. 2) 

вартість 

у фактичних 

цінах виробника 

(без ПДВ і акцизу), 

тис. грн 

(якщо гр. 3 > 0, 

то гр. 4 > 0 

і навпаки) 

А Б В 1 2 3 4 5 

Звіт за формою № 1-П (місячна) за позиціями 

Номенклатури, що мають шестизначний код із 

двома дев’ятками (99) наприкінці, відображає 

елементарні операції процесу виробництва 
продукції, що здійснені на замовлення (коли 

підприємству-виробнику недоцільно 

спеціально створювати для цього виробничі 
потужності, а вигідніше замовити виконання 

цих робіт). 

Звіт за формою № 1-П (місячна) за позиціями, 
які класифікуються в Номенклатурі як послуги, 

уміщує: 

1. За послугами, облік яких ведеться у 
вартісному вираженні відповідно до 

Номенклатури, зокрема виконання робіт зі 

штампування, кування, карбування, нанесення 

Графа 1 містить 

дані про 

валовий випуск 

продукції 
(у т. ч. 

попутної), 

включно з 
продукцією, 

призначеною 

для подальшої 
переробки на 

власному 

підприємстві 
(внутрішньо-

заводський 

оборот). 

Графа 2 містить 

дані про випуск 

готової продукції з 

власної сировини, 
призначеної для 

збуту (тобто 

готових виробів, 
які реалізовані у 

звітному місяці 

або призначені для 
продажу, але на 

них не знайдено 

покупця), та 
давальницької 

сировини. Ця 

графа включає  

Графа 3 

містить дані 

про випуск 

готової 
продукції, 

призначеної 

для збуту, без 
продукції, 

виробленої з 

давальницької 
сировини 

 Графа 4 вміщує 

вартість продукції, 

урахованої у графі 3, 

за фактичними 
цінами виробника 

(без урахування 

непрямих 
податків), за якими 

її було реалізовано 

у звітному місяці, 
а продукції, 

покупця якої не 

було знайдено, – за 
ціною, за якою її 

можна було б 

реалізувати у  

Графа 5 містить дані 

про залишки 

виробленої 

підприємством 
готової продукції на 

кінець звітного 

періоду (незалежно 
від того, коли 

вироблена), включно 

з продукцією, 
виготовленою на 

давальницьких 

умовах, та без 
урахування 

продукції, що 

перебуває на складі  
 



С. А. Бурлан, Н. В. Каткова, О. М. Замега 

 

284 

А Б В 1 2 3 4 5 

покриттів тощо, у графах 1, 2, 4 – вартість 
послуги без урахування вартості використаної 
сировини (власної чи замовника). 
2. За позиціями Номенклатури, в яких 
класифікуються послуги з ремонту, – вартість 
виконаних робіт із ремонту без урахування 
вартості використаних матеріалів та 
комплектуючих (власних чи замовника), а 
також вартості ремонту власного виробничого 
обладнання. 
3. За послугами, облік яких ведеться в 
натуральному вираженні відповідно до 
Номенклатури, тобто в кілограмах, тоннах 
тощо (зокрема код 24.51.11 «Послуги з 
виливки чавуну ковкого»), у графі 4 – вартість 
послуги без урахування вартості використаної 
сировини (власної чи замовника). При цьому 
за кодами Номенклатури 22.29.91, 24.51.11, 
24.52.10, 24.53.10, 24.54.10 враховується лише 
виробництво виробів на замовлення за умови, 
що виготовлені вироби є напівфабрикатами 
(виливками, заготовками та ін.) і потребують 
подальшої доробки для можливості їх 
використання за призначенням, тобто не є 
готовими деталями для машин і устаткування. 
Литі напівфабрикати, виготовлені для власних 
потреб, із подальшою їх доробкою на своєму 
підприємстві чи на замовлення на іншому 
підприємстві, а також вироблені повністю 
готові литі вироби охоплюють відповідні 
позиції Номенклатури (зокрема, вузли та 
деталі до конвертерів і машин ливарних, 
виливниць і ковшів, що використовуються в 
металургії і в ливарному виробництві – код 

За позиціями, 
облік яких 
ведеться у 
вартісному 
вираженні 
згідно з 
Номенклатуро
ю, у випадку 
виробництва 
продукції за 
давальницькою 
схемою графа 1 
включає 
вартість робіт з 
її виробництва 
без урахування 
вартості 
використаної 
давальницької 
сировини, а у 
випадку 
виробництва 
продукції з 
власної 
сировини 
графа 1 
включає 
вартість 
валового 
випуску 

також готові 
вироби власного 
виробництва: 
передані своїм 
непромисловим 
підрозділам (у т. 
ч. власному 
капітальному 
будівництву), 
використані для 
внутрішніх 
(власних) потреб 
підприємства 
(пально-мастильні 
та лакофарбові 
матеріали, меблі, 
спецодяг тощо), 
зараховані до 
складу своїх 
основних засобів 
(виробниче 
обладнання, 
інструмент), а 
також як виплата 
заробітної плати 
натурою. 
Графа 2 не включає 
продукцію, 
призначену для 
подальшої 
переробки на 
власному 
підприємстві 

 звітному місяці 
(або за ціною її 
останньої 
реалізації у 
звітному році, але 
не нижче фактичної 
собівартості). 
Оцінка продукції, 
яка вироблена 
виключно для 
власних потреб 
підприємства 
(спеціальне 
обладнання тощо), – 
аналогічна. 
Вартість продукції, 
реалізованої за 
ціною франко-
вагон станції 
призначення, не 
включає вартість 
транспортування 
від станції 
відправлення 
до станції 
призначення. 
Якщо підприємство 
здійснює складання 
продукції з 
комплектуючих, 
які ним закуплені, 
графа 4 вміщує 
повну вартість 
готових виробів 

підприємства на 
відповідальному 
зберіганні, як 
державний резерв 
тощо, за всіма 
позиціями 
Номенклатури за 
цим звітом, крім 
видів продукції, 
облік яких ведеться 
у вартісному 
вираженні та 
позиціях за кодами 
19.20.20.00.00, 
23.63.10.00, за 
класом 06.20 та за 
розділом 35 
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28.91.12.30, вузли та пристрої до верстатів для 

оброблення металів – 28.41.40, радіатори 
центрального опалення без електричного 

підігріву та їхні складові частини з металів 

чорних – 25.21.11, ванни з металів чорних – 
25.99.11.27, вироби для каналізаційних систем 

із чавуну нековкого – 25.99.29.13 тощо). 

При випуску продукції з тривалим циклом 
виробництва графи 1 і 4 відповідно 

відображають дані щодо кількості та вартості 
повністю готових виробів (не включають дані 

щодо продукції, випуск якої не завершено). 

Звіт за формою № 1-П (місячна) не вміщує 
інформацію щодо непромислової діяльності 

та, зокрема, не охоплює: 

1. Закупівлю, очищення, охолодження та 

теплову обробку (пастеризацію) молока для 

подальшої реалізації на молокопереробні 

підприємства. 
2. Перепродаж матеріалів, напівфабрикатів, 

виробів, які закуплені підприємством (навіть 

якщо перевіряється їх якість, здійснюються 
розлив у пляшки, розфасування, пакування та 

інші подібні операції). 

3. Ремонт автомобілів та побутових виробів 
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Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) (№ 11-ОЗ) 
 

Розділ 1. Наявність і рух основних засобів 

(у фактичних цінах, тис. грн без десяткових знаків) 
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Розділ 2. Склад основних засобів 

(у фактичних цінах, тис. грн без десяткових знаків) 
 

Найменування груп основних засобів № рядка Наявність на кінець року 

А Б 1 

Усього (сума рядків 201 ÷ 216 = ряд. 100 гр. 7 + ряд. 150  

гр. 7 + ряд. 160 гр. 7) 200 

Розділ 2 включає дані щодо вартості наявних на 

кінець звітного року основних засобів за складом 

згідно з групами основних засобів, визначеними 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 

«Основні засоби»: 

 

Дані рядка 200 мають дорівнювати сумі рядків  

201-216 цього розділу, а також дорівнювати сумі 

даних графи 7 рядків 100, 150, 160 розділу 1 

Земельні ділянки (ряд. 160 гр. 7) 201 

Капітальні витрати на поліпшення земель 202 

Будівлі, споруди та передавальні пристрої 203 

Машини та обладнання 204 

Транспортні засоби 205 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 206 

Тварини (ряд. 150 гр. 7) 207 

Багаторічні насадження 208 
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А Б 1 

Інші основні засоби 209 

 

Бібліотечні фонди 210 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 211 

Тимчасові (нетитульні) споруди 212 

Природні ресурси 213 

Інвентарна тара 214 

Предмети прокату 215 

Інші необоротні матеріальні активи 216 
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Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (№ 2-інвестиції (річна)) 
 

Розділ 1. Капітальні інвестиції 

(у фактичних цінах без ПДВ, тис. грн без десяткових знаків) 
 

Найменування 
№ 

рядка 

Освоєно за рік 

усього 

(гр. 1 = 

гр. 2 + 

гр. 4 + 

гр. 5 + 

гр. 6) 

у т. ч. 

Із графи 1 

за договором 

фінансового 

лізингу 
нові активи 

із них 

активи, які 

були у 

використанні 

витрати на 

капітальний 

ремонт 

витрати на 

поліпшення, 

удосконалення, 

реконструкцію, 

модернізацію 

активи, що 

створені 

власними силами 

(господарським 

способом) 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1 включає інформацію щодо фактично освоєних (використаних) у звітному періоді обсягів капітальних інвестицій у матеріальні та 

нематеріальні активи за рахунок передбачених чинним законодавством джерел фінансування, без урахування суми податку на додану вартість, та 
витрати на будівництво житла для подальшого продажу (передачі), які за обліком витрат не належать до капітальних інвестицій респондента 

Капітальні 

інвестиції – усього 

(110 + 130) 

100 

Рядок 100 містить дані щодо фактично освоєних обсягів капітальних інвестицій. До них належать інвестиції в нові та 

наявні матеріальні та нематеріальні активи, які були придбані, у т. ч. за договором фінансового лізингу, або створені для 

власного використання зі строком служби понад один рік, невироблені активи (земля, авторські права, ліцензії, патенти, 
гудвіли тощо), а також витрати на будівництво житла для подальшого продажу (передачі). 

Цей показник включає всі витрати, які пов’язані з поліпшенням об’єкта, що призводить до збільшення його строку 

служби або виробничої потужності, і не включає витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти 

Капітальні 

інвестиції в 

матеріальні 

активи 

(111 + 113 + 114 + 

115 + 117 + 118 + 

119 + 120 + 121) 

110 

Графа 1 

включає дані 

щодо 
фактично 

освоєних 

обсягів 

капітальних 

інвестицій за 

звітний період 
за окремими 

Графа 2 

включає дані 

щодо обсягів 
інвестицій у 

придбання та 

створення 

нових активів, 

у т. ч. на нове 

будівництво,  

Графа 3 включає 

дані щодо 

витрат із графи 2 
на виготовлення 

(будівництво) 

активів 

господарським 

способом, до 

якого належать 
роботи, виконані 

Графа 4 включає 

дані щодо 

обсягів 
інвестицій у 

придбання 

активів, що були 

у використанні в 

інших суб’єктів 

господарювання, 
за винятком  

Графа 5 

включає дані 

щодо обсягів 
інвестицій у 

капітальний 

ремонт, тобто 

витрат, 

пов’язаних із 

поліпшенням 
об’єкта, що 

Графа 6 включає 

дані щодо витрат 

на розширення, 
реконструкцію, 

модернізацію, 

вдосконалення 

активів та 

поліпшення 

земель 

Графа 7 включає 

дані щодо 

вартості активів 
із графи 1, що 

використовуються 

на умовах 

договору 

фінансового 

лізингу за 
повною 

житлові будівлі 111 
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 

житлові будівлі, 

що будуються з 
метою 

подальшого 

продажу 
(передачі), із 

рядка 111 

112 

видами 

активів. Дані 
графи1 

дорівнюють 

сумі даних 
граф 2, 4, 5, 6 

цього 

розділу 

придбання та 

виготовлення 
власними силами 

(господарським 

способом) нових 
машин, 

обладнання, 

транспортних 
засобів, придбання 

об’єктів 
незавершеного 

будівництва, 

довгострокових 
біологічних 

активів, 

нематеріальних 
активів. Ця графа 

вміщує дані щодо 

витрат на 
придбання активів, 

що були у 

використанні в 
інших країнах 

та вперше 

використовуються 
на території 

України 

власними силами 

підприємства 

активів, що були 

у використанні в 
інших країнах та 

вперше 

використовуються 
в Україні 

призводить до 

збільшення 
майбутніх 

економічних 

вигод, 
первинно 

очікуваних від 

використання 
об’єкта, на 

суму яких 
збільшується 

первісна 

вартість 
основних 

засобів 

(будівель, 
споруд, машин 

і обладнання, 

транспортних 
засобів тощо). 

Цей показник 

не включає 
витрати на 

технічне 

обслуговування 
та поточні 

ремонти 

активів 

 ринковою 

вартістю 
активу, що 

зазначена в 

договорі (без 
частини 

внесків, що 

відповідає 
платежам за 

відсотками), та 
які залучені до 

виробничого 

процесу у 
звітному 

періоді 

нежитлові будівлі 113 

інженерні споруди 114 

машини, 

обладнання та 

інвентар  

115 

електричне й 
електронне 

устаткування, із 

рядка 115 

116 

транспортні засоби 117 

земля 118 

довгострокові 

біологічні активи 
рослинництва 

119 

довгострокові 

біологічні активи 
тваринництва 

120 

інші матеріальні 

активи 
121 

вартість 

обладнання, що 

забезпечує 

функціонування  

122 
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 

будівель та 

інженерних 
споруд, 

із рядків 111, 

113, 114 

 

       

Капітальні 

інвестиції в 

нематеріальні 

активи  

130 

права 

користування 
природними 

ресурсами та 

майном, 
із рядка 130 

131 

права 

користування 

земельною 
ділянкою, 

із рядка 131 

132 

права на 
комерційні 

позначення, 

об’єкти 
промислової 

власності, 

авторські та 
суміжні права, 

патенти, ліцензії, 

концесії тощо, 
із рядка 130 

133 
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 

програмне 

забезпечення та 
бази даних, 

із рядка 130 

134        

витрати на 
розвідування 

корисних копалин, 

із рядка 130  

135  × × × × × × 

витрати на оплату 
послуг юристів, 

оцінювачів, 
агентів із 

нерухомості тощо, 

які пов’язані з 
передачею прав 

власності на 

невироблені 

активи, 

із рядків 118, 130 

136  × × × × × × 

розважальні 

програми й 
оригінали 

літературних і 

художніх творів, 
із рядка 130 

137        

 

  



Звітність підприємства. Практикум 

 

293 

Розділ 2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 

(у фактичних цінах без ПДВ, тис. грн без десяткових знаків) 
 

Найменування 
№ 

рядка 

Освоєно за рік 

Усього 

із них 

на капітальний 

ремонт 

у нові житлові будівлі 

(із ряд. 111 гр. 2) 

А Б 1 2 3 

Розділ 2 включає інформацію щодо освоєних обсягів капітальних інвестицій без урахування суми податку на додану вартість за 

джерелами фінансування та з них на капітальний ремонт i в нові житлові будівлі (з рядка 111 графи 2 розділу 1) 

Капітальні інвестиції за джерелами 

фінансування (210 + 220 + 230 + 

240 + 250 + 260 + 270 + 280) 

200 

   

кошти державного бюджету 210 
Рядок 210 містить дані щодо обсягів інвестицій, які фактично освоєні у звітному 

періоді за рахунок коштів державного бюджету 

кошти місцевих бюджетів (міста, 

району, області тощо) 
220 

Рядок 220 містить дані щодо обсягів інвестицій, які освоєні за рахунок коштів 

бюджету Автономної Республіки Крим, коштів місцевих бюджетів, включно з 

коштами субвенцій із державного бюджету 

власні кошти підприємств 

та організацій 
230 

Рядок 230 містить дані щодо обсягів інвестицій, освоєних за рахунок власних 

коштів підприємств усіх форм господарювання, коштів, отриманих 

підприємством у результаті звичайної господарської діяльності, а також 

амортизаційних відрахувань із матеріальних та нематеріальних необоротних 

активів, нарахованих протягом звітного періоду 

за рахунок амортизаційних 

відрахувань, із рядка 230 
231 

Рядок 231 містить дані щодо обсягу інвестицій із рядка 230, освоєних за рахунок 

використаних амортизаційних відрахувань 

кредити банків та інші позики 240 
Рядок 240 містить дані щодо обсягу інвестицій, освоєних за рахунок кредитів 

банків (іноземних та вітчизняних), інших позик 

кредити іноземних банків, із рядка 240 241 
Рядок 241 містить дані щодо обсягу інвестицій із рядка 240, які освоєні за 

рахунок кредитів іноземних банків 
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А Б 1 2 3 

іпотечне кредитування, із рядка 240 242 

Рядок 242 містить дані щодо обсягу інвестицій із рядка 240, освоєних у процесі 

іпотечного кредитування, яке здійснюється на підставі договору про іпотечний 

кредит 

кошти вітчизняних інвестиційних 

компаній, фондів тощо 
250 

Рядок 250 містить дані щодо обсягу інвестицій, освоєних за рахунок коштів 

вітчизняних інвестиційних компаній, фондів, крім тих, через які фінансується 

будівництво власних квартир населенням 

кошти іноземних інвесторів 260 
Рядок 260 містить дані щодо обсягу інвестицій, освоєних за рахунок коштів 

іноземних інвесторів 

кошти населення на будівництво 

власних квартир 
270 

Рядок 270 містить дані щодо обсягу інвестицій, освоєних за рахунок коштів 

населення на будівництво власних квартир, у т. ч. через фонди фінансування 

будівництва та фонди операцій із нерухомістю, без урахування коштів, 

отриманих за рахунок іпотечного кредитування 

інші джерела фінансування 280 
Рядок 280 містить дані щодо обсягу інвестицій, освоєних за рахунок інших 

джерел фінансування, не перерахованих у рядках 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 

 
Розділ 3. Вибуття й амортизація за окремими видами активів 

(у фактичних цінах без ПДВ, тис. грн без десяткових знаків) 

 

Найменування 
№ 

рядка 

Вибуло за рік 

Амортизація 

за рік продано 

передано у 

фінансовий 

лізинг 

передано 

безоплатно 

ліквідовано 

усього 

із них 

унаслідок аварії, 

стихійного лиха 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Розділ 3 включає інформацію щодо вартості основних засобів та нематеріальних активів, що перебували на балансі респондента, який звітує за 

розділом 1, та вибули у звітному році внаслідок продажу, передачі у фінансовий лізинг, безоплатної передачі та ліквідації, а також суми 

нарахованої амортизації (зносу) за звітний рік 
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А Б 1 2 3 4 5 6 

житлові будівлі 301 Графа 1 включає 
дані щодо 

вибуття активів 

унаслідок 
продажу за 

фактичною 

ціною продажу 

активів, що 

підлягає оплаті 

покупцем. Цей 
показник не 

включає дані 

щодо продажу 
(передачі) 

активів у 

фінансовий 
лізинг 

Графа 2 включає 
дані щодо вибуття 

активів унаслідок 

передачі у 
фінансовий лізинг 

за вартістю 

активів, що 

зазначена в 

договорі 

фінансового 
лізингу, крім 

частини внесків, 

що відповідають 
платежам за 

відсотками 

Графа 3 включає 
дані щодо 

вибуття активів 

унаслідок 
безоплатної 

передачі за 

справедливою 

вартістю з 

урахуванням 

переоцінки на 
момент 

здійснення 

операції за 
окремими 

видами активів 

Графа 4 включає 
дані за 

ліквідаційною 

вартістю щодо 
активів, 

ліквідованих у 

звітному році: 

морально 

застарілих, 

зношених, 
пошкоджених 

унаслідок аварії, 

стихійного лиха 
(за умови, що їх 

відновлення та 

реалізація 
неможливі або 

економічно 

недоцільні), а 
також 

ліквідованих у 

зв’язку з новим 
будівництвом та 

реконструкцією 

Графа 5 включає 
дані з графи 4 

щодо ліквідації 

активів унаслідок 
аварії, стихійного 

лиха (за умови, що 

їх відновлення та 

реалізація 

неможливі або 

економічно 
недоцільні) 

Графа 6 
включає дані 

щодо суми 

нарахованої 
амортизації 

(зносу) за 

звітний рік за 

окремими 

видами 

активів 

нежитлові будівлі 302 

інженерні споруди 303 

машини, обладнання 

та інвентар 
310 

транспортні засоби 320 

земля 330 

права користування 

природними ресурсами 
та майном 

340 

права користування 

земельною ділянкою 

з рядка 340 

341 

права на комерційні 

позначення, об’єкти 

промислової власності, 
авторські та суміжні 

права, патенти, ліцензії, 

концесії тощо 

350 

програмне 
забезпечення та бази 

даних 

360 

розважальні програми 
й оригінали 

літературних і 

художніх творів 

370 

витрати на розвідування 
корисних копалин 

380 × × × × × 
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Розділ 4. Витрати на будівельні та монтажні роботи за окремими видами будівель і споруд 

(у фактичних цінах без ПДВ, тис. грн без десяткових знаків) 
 

Найменування № рядка Усього за рік 

А Б 1 

Розділ 4 включає інформацію щодо витрат на будівельно-монтажні роботи, які виділяються із загального обсягу капітальних 

інвестицій на будівництво житлових будівель, нежитлових будівель, інженерних споруд та житла з метою подальшого продажу 

(передачі) (розділ 1 рядки 111-114 гр. 1) та розподіляються за окремими видами будівель і споруд відповідно до Державного 

класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 № 507 

Будівлі житлові 410 Рядок 410 містить дані щодо витрат на будівельні 

та монтажні роботи при здійсненні будівництва 

житлових будівель, у т. ч. гуртожитків. 

Із них за рядками 411-413 відображаються 

витрати за окремими видами житлових будівель 

із них 

будинки одноквартирні масової забудови  

 

411 

будинки багатоквартирні масової забудови (цегляні) 412 

будинки багатоквартирні масової забудови (панельні) 413 

Будівлі нежитлові 420 Рядок 420 містить дані щодо витрат на будівельні 

та монтажні роботи при здійсненні будівництва 

нежитлових будівель, у т. ч. готелів, ресторанів; 

будівель офісних, торговельних; будівель 

транспорту та зв’язку, промислових та складів; 

будівель для публічних виступів, закладів 

освітнього, медичного та оздоровчого призначення; 

інших нежитлових будівель. 

Із них за рядками 421-432 відображаються витрати 

за окремими видами нежитлових будівель 

із них будівлі для зберігання зерна 421 

будівлі підприємств харчової промисловості 422 

склади універсальні 423 

із них склади універсальні для харчової 

промисловості та перероблення 

сільськогосподарських продуктів 

424 

автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 425 

зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та ін.  426 

резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 427 

будівлі органів державного та місцевого управління 428 

готелі 429 

школи  430 

поліклініки 431 

санаторії 432 
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Інженерні споруди 440 Рядок 440 містить дані щодо витрат на будівельні 

та монтажні роботи при здійсненні будівництва 

інженерних споруд, у т. ч. транспортних споруд 

(рядок 441); трубопроводів, комунікацій та ліній 

електропередачі (рядок 444); комплексних 

промислових споруд (рядок 450); інших інженерних 

споруд (рядок 454). 

Із них за рядками 442, 443, 445-449, 451-453, 455 

відображаються витрати за окремими видами 

інженерних споруд. 

Дані рядка дорівнюють сумі рядків 441, 444, 450 

та 454 

транспортні споруди 441 
із них дороги автомобільні магістральні 442 

залізничні колії магістральні  443 
трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі  444 

із них нафтопроводи магістральні 445 
лінії та вузли магістрального телефонного зв’язку 446 
трансформаторні станції та підстанції місцевих 
електромереж 

447 

лінії електричні розподільні середньої напруги 448 
місцеві електросилові мережі 449 
комплексні промислові споруди 450 

із них шахти та споруди підприємств із добування 
вугілля та сланцю 

451 

споруди підприємств із добування та збагачення рудної 
сировини для 
виробництва чорних металів 

 
452 

споруди агломераційного та доменного виробництва 453 
інші інженерні споруди 454 

із них стадіони та майданчики для занять спортом на 
відкритому повітрі 

455 
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Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства (№ 1-інновація (річна)) 
 

1. Інноваційна діяльність і витрати підприємства 

1.1 Чи було підприємство задіяне в такій інноваційній діяльності протягом останніх трьох років: 
 

 
Код 

рядка 

Так 
Ні 

20X1 20X2 20X3 

А Б 1 2 3 4 

У клітинках «Так» або «Ні» проставляється позначка «». Якщо обрано «Так», то потрібно вказати, в якому з означених 

років здійснювалися зазначені види робіт. 

У рядках 101-109 зазначається, чи було підприємство протягом останніх трьох років роботи задіяне в інноваційній діяльності, 

такій як: 

Внутрішні науково-

дослідні розробки 
101 

проведення науково-дослідних робіт (далі – НДР) власними силами для розробки нових або 

вдосконалених продуктів та процесів (ввключно з розробкою програмного забезпечення) 

Зовнішні науково- 

дослідні розробки 
102 

придбання результатів НДР, виконаних іншими організаціями для розробки нових або 

вдосконалених продуктів та процесів (уключаючи розробку програмного забезпечення), 

підприємством, що звітує 

Придбання машин, 

обладнання та 

програмного забезпечення 

103 

придбання машин, обладнання та комп’ютерної техніки чи програмного забезпечення для 

виробництва нових і значно вдосконалених продуктів і процесів, а також машин та обладнання, 

які не вдосконалюють виробничі потужності, але необхідні для випуску нової продукції 

(наприклад, додаткові формувальні та пакувальні машини) 

Придбання інших 

зовнішніх знань 
104 

придбання нових технологій, які використовуються для реалізації технологічних інновацій, 

враховуючи придбання підприємством виключних майнових прав власності на винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, ліцензій, ліцензійних договорів на використання зазначених 

об’єктів; комерційних таємниць (формули, розрахунки, плани, креслення, незапатентовані 

винаходи та інше; інструкції, описи, вимоги, дані, методи і методики); проектів; технологій у 

розукомплектованому вигляді; товарних знаків (товарні знаки, придбані у зв’язку з проведенням 

підприємством інновацій); інших інжинірингових, консалтингових послуг (включно з 

дослідженнями і розробками), придбаних від сторонніх організацій, приватних осіб тощо (без 

урахування виробів, зразків, машин, апаратів, комплектуючих або 
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  запасних частин,інструментів тощо, що придбані в комплекті з документами). Підприємство 
може придбати технологію як у матеріальній, так і в нематеріальній формі 

Навчання та підготовка 
персоналу 

105 
навчання та підготовка персоналу підприємства для розробки та/або запровадження нових чи 
значно вдосконалених продуктів та процесів 

Ринкове запровадження 
інновацій 

106 
діяльність щодо ринкового запровадження підприємством нових чи значно вдосконалених 
товарів та послуг з урахуванням ринкового дослідження та рекламної кампанії 

Інші роботи 107 інші роботи, пов’язані зі створенням і впровадженням інновацій 

Організаційні інновації 108 упровадження організаційних інновацій (підпункти 1.10.1-1.10.6 пункту 1.10 розділу І) 

Маркетингові інновації 109 упровадження маркетингових інновацій (підпункти 1.9.1-1.9.6 пункту 1.9 розділу І) 

 
1.2. Витрати на інновації (включно з витратами на виконання 

робіт власними силами підприємства та іншими відповідними витратами) 
(дані за звітний рік у тис. грн з одним десятковим знаком) 

 

 
Код 

рядка 
Усього 

А Б 1 

Дані про витрати на інновації наводяться за період від початку року незалежно від того, на якій стадії перебуває інноваційний 
процес: на початковій стадії розробки нових або значно вдосконалених продуктів і процесів чи на проміжній стадії. Так, 
наприклад, коли ще тільки здійснюється монтаж нового обладнання чи коли воно лише готове до експлуатації, але ще не 
працювало, не випробуване у виробництві та не використовувалось у виробництві продукції, чи на прикінцевій стадії, коли 
устаткування вже працює, освоєне в експлуатації, тобто налагоджене виробництво та випускається продукція 

Загальна сума витрат (сума рядків 111-115) 110 
зазначається сума витрат, пов’язаних з інноваціями, 
протягом звітного року за такими напрямами: 

у т. ч. за напрямами   

Внутрішні НДР (без амортизації, включають капітальні 
витрати на споруди й обладнання для виконання НДР) 

111 
внутрішні НДР (без амортизації, включають капітальні 
витрати на споруди та обладнання для виконання НДР) 

Придбання НДР (зовнішні НДР) 112 придбання НДР (зовнішні НДР) 
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Придбання машин, обладнання та програмного 
забезпечення (за винятком витрат на обладнання для НДР) 

113 
придбання машин, обладнання та програмного 
забезпечення (за винятком витрат на обладнання для НДР) 

Придбання інших зовнішніх знань 114 придбання інших зовнішніх знань 

Інші витрати 115 інші витрати 

Із рядка 110 загальна сума витрат за джерелами 
фінансування (сума рядків 116-122, 124) 

 
У рядках 116-122, 124 сума витрат, яка вказана в 
рядку 110, розподіляється за джерелами фінансування 
витрат на інновації, у т. ч. за рахунок власних коштів 
(рядок 116), коштів державного бюджету 
(рядок 117), місцевих бюджетів (рядок 118), коштів 
позабюджетних фондів (рядок 119), коштів вітчизняних 
інвесторів (рядок 120), коштів іноземних інвесторів 
(рядок 121), кредитів (рядок 122), із них на пільгових 
умовах (рядок 123), коштів інших джерел (рядок 124) 

 
Дані рядка 110 повинні дорівнювати сумі даних 
рядків 116-122 та 124 

Власні кошти 116 

Кошти державного бюджету 117 

Кошти місцевих бюджетів 118 

Кошти позабюджетних фондів 119 

Кошти вітчизняних інвесторів 120 

Кошти іноземних інвесторів 121 

Кредити 122 

із них на пільгових умовах 123 

Кошти інших джерел 124 

 
2. Інноваційна продукція (послуги, роботи) 

2.1. Інноваційна продукція 
 

 
Код 

рядка 

Так 
Ні 

20X1 20X2 20X3 

А Б 1 2 3 4 

У клітинках «Так» або «Ні» проставляється позначка «», якщо обрано «Так», то потрібно вказати, в якому з означених років 
впроваджувалися вищезазначені види продукції 

Протягом останніх трьох років чи 
впроваджувало підприємство нову або 
вдосконалену продукцію (за винятком простого 
перепродажу нових товарів, придбаних в інших 
підприємств, і змін лише естетичного характеру) 

201 

У рядку 201 зазначається, чи впроваджувало підприємство протягом 
останніх трьох років роботи нову або вдосконалену продукцію (за 
винятком простого перепродажу нових товарів, придбаних в інших 
підприємств, та змін лише естетичного характеру), у т. ч.: 
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у т. ч.   

нову для ринку 

202 

нову для ринку (рядок 202). Інновація є новою для ринку, коли 

підприємство, що впровадило інновацію першим, виводить її на свій ринок. 

Під ринком розуміють уявлення самого підприємства про ринок, де воно 

діє, і який може складатися з власне підприємства, що звітує, у сукупності з 

його конкурентами, можливо, з урахуванням географічного аспекту чи 

типової серії продуктів. Під географічним аспектом розуміють ринок, до 

якого можуть входити як вітчизняні, так і міжнародні підприємства 

нову лише для підприємства 

203 

нову для підприємства (рядок 203). Мінімальний рівень новизни для 

зарахування будь-якої зміни до категорії «інновація» визначається як «нове 

для підприємства». Продукт уже може використовуватись (виготовлятися) 

на інших підприємствах, але якщо він є новим або істотно поліпшеним для 

цього підприємства, то така зміна розглядається для нього як інновація. 

Один вид інноваційної продукції не може бути віднесений до обох 

категорій одночасно: якщо продукція є новою як для ринку, так і лише для 

підприємства, то її слід відображати як нову для ринку в рядку 202 

 

 

Код 

рядка 
Усього 

Із них нові лише для 

підприємства 

А Б 1 2 

Кількість упроваджених інноваційних видів 

продукції (дані за звітний рік), найменувань 
204 

У рядку 204, у графі 1 зазначається кількість упроваджених у виробництво 

у звітному періоді інноваційних видів продукції, із них у графі 2 – нові 

лише для підприємства. Інновація вважається впровадженою, якщо вона (її 

результат) потрапила на ринок 

із них види машин, устаткування, 

приладів, апаратів тощо 
205 

У рядку 205, у графі 1 наводиться кількість упроваджених у виробництво 

інноваційних видів машин, устаткування, приладів, апаратів тощо, із них у 

графі 2 – нові лише для підприємства 
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2.2. Обсяг реалізованої інноваційної продукції 
(дані за звітний рік у тис. грн з одним десятковим знаком) 

 

 
Код 

рядка 
Усього 

Із нього за межі України 

усього у тому числі в країни СНД 

А Б 1 2 3 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції 
(робіт, послуг) у відпускних цінах підприємства 
без ПДВ, акцизного збору та інших непрямих 
податків (оборот) 

206 У рядку 206 наводиться загальний обсяг реалізованої інноваційної 
продукції (продукція вважається інноваційною протягом трьох років із 
моменту її впровадження), виконаних робіт, послуг протягом звітного 
року, що розподіляється на «обсяг реалізованої інноваційної продукції 
(робіт, послуг), що є новими для вашого ринку» (рядок 207) та «обсяг 
реалізованої інноваційної продукції (робіт, послуг), що є новими тільки 
для вашого підприємства» (рядок 208). 
Один і той самий обсяг інноваційної продукції не може бути віднесений 
до обох категорій одночасно: якщо обсяг є новим як для ринку, так і 
лише для підприємства, то його слід відображати як новий для ринку в 
рядку 207. 
Дані рядка 206 мають дорівнювати сумі даних рядків 207 і 208 

у тому числі 
 

обсяг реалізованої інноваційної продукції 
(робіт, послуг), що є новими для вашого ринку 

207 

обсяг реалізованої інноваційної продукції 
(робіт, послуг), що є новими лише для 
вашого підприємства 

208 

 

3. Інноваційні процеси 
3.1. Протягом останніх трьох років чи впроваджувало підприємство 

 

 Код 
рядка 

Так 
Ні 

20X1 20X2 20X3 

А Б 1 2 3 4 

У клітинках «Так» або «Ні» проставляється позначка «», якщо обрано «Так», то потрібно вказати, в якому з означених років 
упроваджувалися вищезазначені види процесів 

  
У рядках 301-303 зазначається, чи впроваджувало підприємство 
протягом останніх трьох років такі інноваційні процеси, як:  

Нові чи вдосконалені методи обробки або 
виробництва продукції 

301 
нові чи вдосконалені методи обробки або виробництва продукції 
(рядок 301) 

Нові чи вдосконалені методи логістики, доставки або 
розповсюдження продукції 

302 
нові чи вдосконалені методи логістики, доставки або 
розповсюдження продукції (рядок 302) 
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303 

 

А Б 1 2 3 4 

Нова чи вдосконалена діяльність із підтримки ваших 

процесів, таких як системи матеріально-технічного 

обслуговування або операції щодо закупівель, обліку 

чи розрахунків 

303 

нову чи вдосконалену діяльність з підтримки процесів 

підприємств, таких як системи матеріально-технічного 

обслуговування або операції щодо закупівель, обліку чи 

розрахунків (рядок 303) 

 
Кількість упроваджених у звітному році у виробництво нових технологічних процесів 

(нових або вдосконалених методів обробки або виробництва продукції), процесів 

.................................................................................................... ..................................................                      ____________________        304 

(У рядку 304 наводиться кількість впроваджених у виробництво у звітному періоді 

нових технологічних процесів (нові чи значно вдосконалені методи обробки або 

виробництва продукції). Ці процеси можуть бути пов’язані із заміною обладнання, 

змінами в організації виробництва або поєднувати такі зміни і базуватись на нових 

науково-технічних рішеннях. Такі процеси можуть бути призначені для виготовлення 

технологічно нової або вдосконаленої продукції, виготовлення якої неможливе в разі 

застосування звичайних процесів, або для значного підвищення ефективності 

виробництва традиційної продукції, продуктивності праці та поліпшення якості 

продукції, зниження витрат на її виготовлення, комплексне використання сировини, 

матеріалів, палива, енергії тощо). 

 
із них маловідходних, ресурсозберігаючих .............................................................................                      ____________________       305 

(У рядку 305 наводиться кількість упроваджених у виробництво маловідходних, 

ресурсозберігаючих технологічних процесів). 
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3.2. Кількість придбаних (переданих) підприємством нових технологій (технічних досягнень) 

(дані за звітний рік; одиниць) 
 

 

Код 

рядка 

Кількість придбаних нових технологій 

(технічних досягнень) 

Кількість переданих нових технологій 

(технічних досягнень) 

усього 

у тому числі за межами України: 

усього 

у тому числі за межі України: 

усього 
із них 

у країнах СНД 
усього 

із них у країни 

СНД 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Кількість придбаних (переданих) нових 

технологій (сума рядків 307-312)  
306 

У рядку 306 зазначається загальна кількість придбаних (графа 1) та переданих (графа 

4) підприємством за період із початку року нових технологій чи окремих технічних 

досягнень 

Дані рядка 306 дорівнюють сумі даних рядків 307-312 за всіма графами. 

Щодо кожної придбаної (переданої) технології вказується лише один спосіб придбання (передавання). Наприклад, якщо технологія 

придбана (передана) у формі закупівлі (продажу) устаткування разом із комерційною таємницею (ноу-хау), то дані наводять тільки 

в рядку 310 «придбання (продаж) устаткування». Комерційна таємниця (ноу-хау) – це сукупність різноманітних знань наукового, 

технічного, виробничого, адміністративного, фінансового та іншого характеру, а також досвіду, які застосовуються в діяльності 

підприємства чи в професійній діяльності, але які стали загальним надбанням. 

У разі придбання технології дані вказуються незалежно від джерела надходження – від юридичних або фізичних осіб 

у тому числі за формами 

придбання (передання) 
 

      

права на патенти, ліцензії на 

використання винаходів, промислових 

зразків, корисних моделей  

307 

У рядку 307 вказується кількість придбаних (переданих) технологій за договорами 

про придбання (передання) права на патенти, ліцензіями або ліцензійними договорами 

на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей 

результати досліджень і розробок 308 
У рядку 308 вказується кількість технологій як результатів виконання науково-

технічних робіт, придбаних (переданих) підприємством 

ноу-хау, угоди на придбання 

(передачу) технологій 
309 

У рядку 309 наводиться кількість придбаних (переданих) технологій, що придбаються 

(передаються) в розукомплектованому вигляді 

придбання (продаж) устаткування 310 У рядку 310 наводиться кількість придбаного (переданого) устаткування 
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А Б 1 2 3 4 5 6 

цілеспрямований прийом (перехід) 

на роботу кваліфікованих фахівців 
311 

У рядку 311 вказується кількість придбаних (переданих) технологій разом із 

цілеспрямованим прийомом (переходом) на роботу кваліфікованих спеціалістів, які 

володіють знаннями і досвідом у використанні цих технологій та застосуванні їх у 

виробництві продукції 

інші 312 
У рядку 312 вказується кількість інших, не врахованих у рядках 307-312, форм 

придбання (передачі) технологій 
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Звіт про ціни виробників промислової продукції № 1-ціни (пром) 

(місячна) 
 

Найменування товару 

(марка, артикул) 

Одиниця 

виміру 

Код товару за 

номенклатурою 

продукції 

промисловості 

Ціна реалізації за одиницю 

виміру на 20 число без ПДВ і 

акцизного збору, грн 

(із двома десятковими знаками) 

Примітка 

(причини зміни 

ціни) 

Вартість реалізації 

продукції, 

виробленої з власної 

сировини, за 

попередній рік 

(тис. грн) 
у звітному 

місяці 

у 

попередньому 

місяці 

А Б В 1 2 3 4 

Графа «А» містить повне 

найменування конкретного 

товару із зазначенням його 
марки, артикулу, технічних 

параметрів. 

Відбір конкретних товарів 
(марок, артикулів), які 

включаються до 

спостереження, передбачає, 
що: 

‒ товар (марка, артикул) 

освоєний і його виробництво 
планується на тривалий 

період; 

‒ товар (марка, артикул) 
переважає в загальному обсязі 

цього товару-представника 

(товарної групи), 

характеризується постійними 

споживчими властивостями і 

відображає 

Графа «Б» 

містить 

одиницю 
виміру 

товару, за 

яку 
надається 

ціна 

Графа «В» 

включає код 

товару-
представника 

(товарної групи) 

згідно з чинною 
Номенклатурою 

продукції 

промисловості. 
Товаром-

представником 

(товарною 
групою) є 

сукупність 

конкретних 
товарів (марок, 

артикулів), які є 

однорідними за 

своїми 

споживчими 

властивостями та 

Графа 1 містить 

ціну, за якою було 

реалізовано товар 
(марку, артикул) у 

звітному місяці. 

Звіт за формою 
№ 1-ціни (пром) 

відображає дані про 

ціни, що фактично 
склалися на 20 число 

звітного місяця на 

продукцію, 
призначену для 

реалізації на 

внутрішньому та 
зовнішньому ринках. 

Ця ціна не включає 

податки (ПДВ, 

акцизний податок 

тощо) та транспортні 

витрати, які окремо 

Графа 2 

включає ціну, 

за якою був 
реалізований 

товар цієї ж 

марки, 
артикулу в 

попередньому 

місяці 

Графа 3 вміщує 

роз’яснення щодо 

причини зміни 
ціни на продукцію 

у звітному місяці 

(зміна вартості 
сировини та 

матеріалів, 

комплектуючих; 
тарифів на 

електро- та 

теплоенергію, 
холодну та гарячу 

воду; цін на 

паливно-мастильні 
матеріали, курсів 

валют; заробітної 

плати тощо).  

За відсутності 

реалізації 

продукції у 

Графа 4 містить дані 

за попередній рік 

щодо вартості 
реалізації відібраних 

для спостереження 

на наступний рік 
товарів (марок, 

артикулів), 

вироблених із 
власної сировини 

(у тис. грн) і 

заповнюється раз на 
рік у звіті за 

вересень, про що 

вказано у формі 
№ 1-ціни (пром). 

Показником вартості 

реалізації продукції 

є вартість 

відвантаженої за 

межі підприємства 
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А Б В 1 2 3 4 

динаміку цін цього виду 
продукції; 
‒ якщо підприємство 
виготовляє декілька видів 
товару (марок, артикулів), 
рівноцінних за обсягами 
виробництва, спостереження 
проводиться за цінами на ці 
види товарів (марок, 
артикулів); 
‒ реалізація товарів (марок, 
артикулів) здійснюється 
постійним покупцям за 
однаковими умовами продажу; 
‒ не включається до 
спостереження продукція, яка 
призначена для власних 
потреб; виготовлена з 
давальницької сировини або 
не є характерною для 
підприємства 

 призначенням і 
мають однакові 
тенденції щодо 
зміни цін 

нараховує виробник. 
Продукція 
вважається 
реалізованою після 
оформлення 
документів 
незалежно від 
надходження 
платежів за неї. 
Якщо підприємство 
реалізовувало 
продукцію декільком 
покупцям за різними 
цінами, то береться 
ціна товару з 
найбільшої за обсягом 
партії. При цьому 
умови реалізації 
продукції 
(кредитування – готів-
ковий/безготівковий 
розрахунок; тип 
споживача; тип 
контракту – багато-
разові/одноразові 
поставки; обсяги 
поставки та ін.) мають 
бути однаковими. 
Якщо на 
підприємстві у 
звітному місяці на 
момент реєстрації 
(на 20 число місяця) 

 звітному місяці 
звіт містить 
пояснення про це в 
примітці «Цей 
товар у звітному 
місяці не 
реалізовувався» 

готової продукції, 
що зазначена в 
оформлених 
документах, як 
підстава для 
розрахунків із 
покупцями 
(замовниками) 
(включно з 
продукцією за 
бартерним 
контрактом), за 
винятком непрямих 
податків (ПДВ, 
акцизного податку 
тощо) 
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А Б В 1 2 3 4 

   не було реалізації 
цього конкретного 
товару, звіт вміщує 
ціну, за якою цей 
товар було або буде 
реалізовано в 
найближчий до дня 
реєстрації день 
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Структурне обстеження підприємства 

№ 1-підприємництво (коротка) (річна) 

 

Розділ 1. Структурні зміни та інші події, що відбулися на підприємстві у звітному році 

 

Господарська діяльність здійснювалась протягом └─┴─┘ місяців звітного року (рядок 100) 

Основний вид економічної діяльності у звітному році (обов’язково заповнити) 

Блок «Основний вид економічної діяльності у звітному році» містить інформацію про здійснювану підприємством економічну 

діяльність у звітному році 
 

________________________________________________________________ 

 
└─┴─ ┘ .└─┴─┘

 

(опис здійснюваної економічної діяльності) (код за КВЕД-2010 заповнюють органи державної 

статистики) 

 

№ 

рядка 
Назва зміни 

Дата події 

число місяць 

 Показники за рядками 101-104 визначають структурні зміни та інші події, які відбувались у звітному році та не 

спричинили припинення юридичної особи: 

101 Зменшення активів унаслідок виділення 

частини майна для створення нового 

підприємства-юридичної особи 

рядок 101 містить інформацію щодо виділення за розподільчим балансом 

частини майна, прав та обов’язків для створення нового підприємства-

юридичної особи 

102 Збільшення активів унаслідок приєднання 

інших підприємств-юридичних осіб, які 

припинили свою діяльність  

рядок 102 містить інформацію щодо приєднання інших підприємств-

юридичних осіб, які при цьому припинені. 

Якщо вищевказані зміни відбувались упродовж звітного року декілька 

разів, тоді у вищезазначеному рядку вміщуються дані станом на дату 

останньої зміни 
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103 

Узято в оренду основні засоби іншого 

підприємства 

(зробіть позначку «V» у клітинці) 

рядок 103 вміщує 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) 

104 Передано в оренду основні засоби свого 

підприємства 

(зробіть позначку «V» у клітинці) 

рядок 104 вміщує позначку «V», якщо показник «Передано в оренду 

основні засоби свого підприємства» включає дані за звітний рік щодо 

надання в оперативну та/або фінансову оренду своїх основних засобів 

іншому підприємству (у тому числі за договорами минулих років) 

 

105 На підприємстві не було жодної з 

вищенаведених подій 

(зробіть позначку «V» у клітинці) 

(обов’язково заповнити, якщо не заповнені 

рядки 101-104) 

Якщо за звітний рік не було жодної з вищенаведених подій, тоді рядок 105 

уміщує позначку «V» 

 

 

Розділ 2. Розподіл статутного капіталу підприємства між засновниками (учасниками) 

(тис. грн з одним десятковим знаком) 

 

№ 

рядка 

Засновники 

(учасники)  

Статутний капітал на кінець звітного року 

(рахунок 40) 

А Б 1 

200 Усього (сума рядків 201-206) Розділ 2 містить інформацію, зафіксовану в установчих 

документах щодо загальної вартості активів, які є 

внеском засновників (учасників) до статутного капіталу 

підприємства. Для акціонерного товариства це сума 

номінальної вартості всіх розміщених акцій 

201 
Держава в особі органів, уповноважених управляти 

державним майном 

202 
Територіальна громада в особі органів, уповноважених 

управляти комунальним майном 
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А Б 1 

203 Юридичні особи-резиденти Якщо для підприємства не передбачена фіксована сума 

статутного капіталу, то цей розділ включає інформацію 

щодо суми фактичного внеску засновників до 

статутного капіталу підприємства. 

Рядок 200 графи 1 містить загальну суму статутного 

капіталу станом на кінець звітного року (рахунок 40), а 

за рядками 201-206 – у розрізі засновників (учасників). 

Цей розділ не відображає жодної інформації в разі 

відсутності статутного капіталу 

204 Юридичні особи-нерезиденти 

205 Фізичні особи-резиденти 

206 Фізичні особи-нерезиденти 

 

Якщо в статутному капіталі підприємства є участь юридичних осіб-резидентів та/або юридичних осіб-нерезидентів, звіт містить 

інформацію щодо: 

‒ юридичної особи, частка участі якої в статутному капіталі підприємства становить понад 50 % (найменування; 

ідентифікаційний код ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента); назва та код країни реєстрації (для юридичної особи-

нерезидента) відповідно до Класифікації країн світу; 

‒ входження підприємства до складу групи підприємств із зазначенням найменування групи підприємств; 

‒ голови групи (резидент або нерезидент; найменування; ідентифікаційний код ЄДРПОУ, якщо голова групи – резидент; 

назва та код країни реєстрації, якщо голова групи – нерезидент). 

Якщо підприємство на кінець звітного періоду володіє понад 50 % статутного капіталу однієї або декількох юридичних осіб-

нерезидентів, тоді рядок 213 містить позначку «V». 

Якщо підприємство протягом звітного року здійснювало експорт-імпорт продукції (товарів, послуг), тоді рядки 214 та 215 

уміщують відповідні позначки «V». 
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Розділ 3. Кількість працівників, відпрацьований час та фонд оплати праці штатних працівників 

Рядки 300-304 заповнюють у цілих числах 

 

№ 

рядка 

Назва 

показників 

Код 

Євростату 
За рік 

А Б В 1 

300 

Середня кількість 

працівників 

(середньооблікова 

кількість штатних 

працівників, середня 

кількість зовнішніх 

сумісників та працівників 

за цивільно-правовими 

договорами), осіб  

16.13.0 

Рядок 300 містить дані про середню кількість працівників підприємства за 

рік, які є сумою таких показників: 

– середньооблікової кількості штатних працівників; 

– середньої кількості зовнішніх сумісників (працівників, прийнятих за 

сумісництвом з інших підприємств); 

– середньої кількості працівників, які працюють за цивільно-правовими 

договорами. 

Показник середньої кількості працівників містить інформацію, сформовану 

відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої 

наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року № 286. 

Середньооблікова кількість штатних працівників за рік дорівнює сумі 

середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи 

підприємства у звітному році, поділеній на 12. 

Заповнення показника «Середня кількість працівників (середньооблікова 

кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та 

працівників за цивільно-правовими договорами)» передбачає одночасне 

наведення у звіті даних за показниками «Середньооблікова кількість 

штатних працівників», «Середня кількість працівників в еквіваленті повної 

зайнятості», «Витрати на оплату праці», «Відрахування на соціальні 

заходи», «Кількість відпрацьованих годин працівниками». 

Зв’язок із фінансовою звітністю за формами № 1, 1-м, 1-мс «Баланс»: 

– показник у цілому по підприємству відповідає показнику «Середня 

кількість працівників» 
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А Б В 1 

301 

із них середньооблікова 

кількість штатних 

працівників (ряд. 301 

гр. 1  ряд. 300 гр. 1)  

 
Рядок 301 містить дані із рядка 300 про середньооблікову кількість штатних 

працівників за рік 

302 

Кількість неоплачуваних 

власників, засновників 

підприємства та членів 

їхніх сімей, осіб 

16.12.0 

Рядок 302 містить дані про кількість неоплачуваних власників, засновників 

підприємства та членів їхніх сімей, які працюють самостійно або з іншими 

власниками. 

Показник «Кількість неоплачуваних власників, засновників підприємства та 

членів їхніх сімей» включає: 

– власників, засновників підприємства, тобто осіб, які активно беруть участь 

у роботі підприємства, прийнятті рішень та не одержують за це компенсацію 

у вигляді заробітної плати, за винятком тих, які не беруть участі у прийнятті 

рішень, або тих, основна діяльність яких здійснюється за межами цього 

підприємства; 

– членів сімей, праця яких не оплачується, тобто осіб, які проживають у 

домашньому господарстві власника підприємства і працюють на цьому 

підприємстві або для нього без регулярної оплати праці 

303 

Середня кількість 

працівників в еквіваленті 

повної зайнятості, осіб 

16.14.0 

Рядок 303 містить дані щодо середньої кількості працівників в еквіваленті 

повної зайнятості, розраховані відповідно до положень розділу 4 Інструкції зі 

статистики кількості працівників. В еквівалент повної зайнятості 

перераховується весь персонал, який залучався до роботи у звітному році. 

Він включає як штатних працівників підприємства, так і тих, що не 

перебувають у штаті підприємства та залучені до роботи згідно з договорами 

і мають нарахування з фонду оплати праці 

304 

Кількість відпрацьованих 

годин працівниками, 

указаними в рядку 300 

гр. 1, людино-годин 

16.15.0 

Рядок 304 містить інформацію щодо кількості всіх фактично відпрацьованих 

працівниками людино-годин, враховуючи час, відпрацьований у вихідні (за 

графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на 

надурочних роботах, а також час роботи надомників 
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А Б В 1 

  
 

Кількість людино-годин, відпрацьованих надомниками, дорівнює добутку 

кількості відпрацьованих людино-днів і тривалості робочого дня на 

підприємстві. 

Цей рядок включає в повному обсязі кількість людино-годин, відпрацьованих 

працівниками, які оформлені за сумісництвом на тому підприємстві, що й 

основна робота (на 1,25, 1,5 ставки та ін.). 

Кількість відпрацьованих людино-годин працівниками, які залучені до 

роботи згідно з договорами й облік робочого часу яких щоденно не ведеться, 

містить інформацію, розраховану так: 

– для зовнішніх сумісників розрахунок показника – зважаючи на тривалість 

періоду, упродовж якого працівник виконував роботу (наприклад, 2, 4, 12 

місяців), та встановлену для нього норму тривалості робочого часу; 

– для працівників, що виконували роботи за договорами цивільно-правового 

характеру – зважаючи на тривалість робіт за договором (від моменту початку 

робіт згідно з договором до їх прийому) та норму тривалості робочого часу, 

установлену на підприємстві 

305 

Фонд оплати праці 

штатних працівників, 

указаних у рядку 301 

гр. 1, тис. грн з одним 

десятковим знаком 

 

Рядок містить інформацію про суму нарахованого фонду оплати праці 

штатних працівників, який складається з основної, додаткової заробітної 

плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, визначену згідно з 

Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом 

Держкомстату від 13 січня 2004 року № 5 
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Розділ 4. Показники діяльності підприємства 

(тис. грн з одним десятковим знаком) 
 

№ 

рядка 
Назва показників 

Код 

Євростату 

За рік 

А Б В 1 

400 

Обсяг реалізованої 

продукції (товарів, 

послуг) без ПДВ 

(рахунок 70 (без ПДВ)) 
12.11.0 

Рядок 400 містить дані про обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без 

ПДВ, визначений за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, 

послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків із 

покупцями (замовниками) документах (включно з продукцією (товарами, 

послугами) за бартерним контрактом), за вирахуванням ПДВ 

401 

із нього акцизний податок 

(рахунок 64) 

(ряд. 401 гр. 1 < ряд. 400 

гр. 1) 

 

Рядок 401 містить інформацію з рядка 400 належної до сплати 

підприємствами-платниками акцизного податку суми акцизного податку, 

визначеної, зважаючи на обсяги реалізованої підакцизної продукції (товарів), 

за встановленими ставками (рахунок 64) 

402 

Вартість продукції (робіт, 

послуг) власного 

виробництва для 

внутрішніх потреб 

підприємства 

(рахунки 15, 23) 

 

Рядок 402 містить інформацію про вартість продукції (робіт, послуг) 

власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, а саме для її 

власного використання або з метою інвестування (рахунки 15, 23). 

Продукція (роботи, послуги) власного виробництва для внутрішніх потреб є 

продукцією, що не реалізується за межі підприємства і використовується 

виключно цим підприємством (за винятком продукції, використаної для 

подальшої її переробки на цьому підприємстві). Оцінювальним критерієм для 

її вартості є виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) 

403 

із неї з метою 

інвестування свого 

підприємства (рахунок 15) 

(ряд. 403 гр. 1  ряд. 402 

гр. 1) 

 

Рядок 403 містить інформацію із рядка 402 про вартість продукції (робіт, 

послуг) власного виробництва з метою інвестування свого підприємства 

(рахунок 15 або якщо підприємство не використовує спрощений План 

рахунків – рахунок 15, субрахунки 151, 152, 153, 154, 155) 
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А Б В 1 

404 

Дохід від продажу 
основних засобів  
(без ПДВ) 
(рахунок 70) 

15.21.0 

Рядок 404 містить інформацію про доходи від реалізації основних засобів, 
утримуваних для продажу (будинків, споруд, машин і обладнання, 
транспортних засобів тощо) (рахунок 70, якщо підприємство не використовує 
спрощений План рахунків, то рахунок 71, субрахунок 712, у частині реалізації 
основних засобів (без ПДВ)). Показник містить дані за фактичною ціною 
продажу без ПДВ. 
Цей рядок не відображає вартість основних засобів, які надаються в оренду 

405 
Субсидії та дотації на 
виробництво (рахунок 48) 

 
Рядок 405 містить інформацію про суми отриманих з бюджету субсидій 
(дотацій), пов’язаних із виробництвом та реалізацією продукції (товарів, 
послуг), згідно з розрахунком за рік (рахунок 48) 

406 

Матеріальні витрати 

(включно з товарами для 
забезпечення діяльності 
підприємства) та витрати 
на оплату послуг, 
використані у 
виробництві (без ПДВ) 
(рахунки 23, 91, 96) 

 

Рядок 406 відображає матеріальні витрати (включно з товарами для 
забезпечення діяльності підприємства) та витрати на оплату послуг (без 
ПДВ), що пов’язані з виробництвом і збутом, управлінням і 
обслуговуванням підприємства, (рахунки 23, 91, 96, якщо підприємство не 
використовує спрощений План рахунків, то рахунки 23, 91, 92, 93, 94, у 
частині матеріальних витрат та витрат на оплату послуг, виконаних 
сторонніми підприємствами та фізичними особами-підприємцями) 
 

 із них:   

407 
платежі підрядникам 
(рахунок 68) (ряд. 407 
гр. 1 < ряд. 406 гр. 1) 

23.11.0 

Рядок 407 містить інформацію із рядка 406, де підприємство-замовник 
відображає витрати, пов’язані з оплатою виконаних підрядником і 
прийнятих відповідно до договірних відносин робіт без ПДВ (рахунок 68 
або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків – рахунок 
63). У цьому рядку не відображається вартість робіт із монтажу основних 
засобів, оскільки ці витрати належать до капітальних інвестицій 

408 

платежі агентствам із 
працевлаштування за 
послуги з підбору 
працівників (ряд. 408 
гр. 1 < ряд. 406 гр. 1) 

13.13.1 

Рядок 408 містить інформацію із рядка 406 щодо платежів агентствам із 
працевлаштування за надання ними послуг із підбору працівників для 
виконання тимчасових робіт (тобто з метою поповнення або заміни робочої 
сили підприємства на обмежені періоди часу) 
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А Б В 1 

409 

витрати з оперативної 

оренди (лізингу) зі 

строком понад 1 рік, 

крім орендної плати за 

земельні ділянки (ряд. 

409 гр. 1 < ряд. 406 гр. 1) 

13.41.1 

Рядок 409 містить інформацію із рядка 406 щодо орендних (включно з 

лізинговими) платежів за орендоване (включно з прийнятим у лізинг) 

майно (підприємства та інші майнові комплекси, будинки, споруди, 

транспортні засоби й устаткування, земельні ділянки та інше майно) зі 

строком понад 1 рік відповідно до договору оренди. 

Показник не включає платежі за договорами фінансового лізингу 

410 

орендна плата за земельні 

ділянки, крім орендної 

плати за земельні ділянки 

державної і комунальної 

власності (ряд. 410 гр. 1 < 

ряд. 406 гр. 1) 

13.41.1 

Рядок містить інформацію з рядка 406 щодо плати за оренду земельних 

ділянок, земельних часток (паїв) фізичних осіб згідно з договором оренди, 

тобто це платіж, який орендар сплачує орендодавцю за користування 

земельною ділянкою, земельною часткою (паєм) (крім орендної плати за 

земельні ділянки державної та комунальної власності, яка належить до 

податків та вміщує інформацію в рядку 417) 

411 
Амортизація 

(рахунки 23, 96) 
 

Рядок 411 містить інформацію щодо суми амортизації основних засобів (крім 

земельних ділянок, які не підлягають амортизації), інших необоротних 

матеріальних та нематеріальних активів, яка нарахована відповідно до 

встановленого законодавством порядку та віднесена до витрат на 

виробництво (рахунки 23, 96 або якщо підприємство не використовує 

спрощений План рахунків – рахунки 83, 91, 92, 93) 

412 
Витрати на оплату праці 

(рахунки 47, 66) 
13.32.0 

Рядок 412 вміщує інформацію про витрати на оплату праці (рахунки 47, 66 

або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків – 

рахунки 47, 66, 81). 

Показник «Витрати на оплату праці» включає нараховану заробітну плату за 

окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальну допомогу, 

компенсаційні виплати, оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу, 

інші витрати на оплату праці 
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413 

із них на навчальні 

відпустки, у зв’язку з 

реорганізацією та 

скороченням штату,  

доплати в разі 

тимчасової непраце-

здатності (ряд. 413  

гр. 1 < ряд. 412 гр. 1) 

 

Рядок 413 містить інформацію з рядка 412 про витрати на оплату 

навчальних відпусток, суми, виплачені звільненим працівникам у зв’язку зі 

скороченням чисельності або штату працівників, реорганізацією або 

ліквідацією підприємства, доплати до фактичного заробітку в разі 

тимчасової непрацездатності (крім оплати перших 5 днів тимчасової 

непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з 

нещасним випадком на виробництві, що здійснюється згідно з чинним 

законодавством за рахунок коштів роботодавця) тощо 

414 

Відрахування на 

соціальні заходи 

(рахунок 64) (ряд. 414 

гр. 1 < ряд. 412 гр. 1) 

13.33.0 

Рядок 414 містить інформацію щодо суми єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 

підприємства, що сплачується роботодавцем (рахунок 64 або якщо 

підприємство не використовує спрощений План рахунків – рахунок 65). 

Цей рядок не вміщує внески на недержавне пенсійне забезпечення 

415 

Вартість товарів і 

послуг, придбаних у 

звітному році для 

перепродажу (без 

ПДВ) (рахунок 26) 

13.12.0 

Рядок 415 включає дані про 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 залишились у 

вигляді залишків. Показник щодо вартості товарів і послуг має відображення в 

цьому рядку за купівельною ціною без ПДВ (рахунок 26 або якщо підприємство 

не використовує спрощений План рахунків – рахунок 28, у частині вартості 

товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу) 

416 

Витрати на придбання 

енергопродуктів для 

власних потреб (крім 

використаних у ролі 

сировини та для 

перепродажу) (без 

ПДВ) (рахунок 68) 

20.11.0 

Рядок 416 вміщує інформацію про вартість придбаних у звітному році 

енергопродуктів усіх видів, які використовуються як паливо й енергія та 

витрачаються для технологічних потреб виробництва, вироблення енергії 

(електричної, теплової, стисненого повітря та інших видів), опалення 

будівель, експлуатації сільськогосподарських машин і транспортних 

засобів, транспортних робіт з обслуговування виробництва, які 

виконуються транспортними засобами підприємства, незалежно від того, 

яка частина енергопродуктів була використана (витрачена) у звітному році 
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на виробничі та господарські потреби або залишилась у вигляді залишків 

(рахунок 68 або якщо підприємство не використовує спрощений План 

рахунків – рахунок 63). 

У цьому рядку витрати на придбання енергопродуктів відображені за 

покупними цінами без ПДВ 

417 

Податки та збори, 

пов’язані з 

виробництвом  

(рахунок 64) 

 

Рядок 417 містить інформацію щодо суми податків та зборів, пов’язаних із 

виробництвом, нарахованих відповідно до встановленого законодавством 

порядку, незалежно від кількості або вартості вироблених чи 

реалізованих товарів і послуг (рахунок 64). 

До них належать 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, збір за першу реєстрацію транспортного засобу тощо. Також 

складовою цього показника є збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності, єдиний податок, фіксований сільсько-

господарський податок. Цей рядок не відображає: податок на прибуток 

підприємств, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, суми ПДВ, акцизний податок 

418 

Податки та збори, 

пов’язані з обсягом 

реалізованої 

продукції (товарів, 

послуг), крім ПДВ та 

акцизного податку 

(рахунок 64) 

 

Рядок 418 містить інформацію щодо суми податків та зборів, які пов’язані з 

обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ і акцизного 

податку (рахунок 64). 

До них належать збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, 

рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 

трубопроводами природного газу й аміаку територією України, а також 

збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з торгівлі ювелірними 

виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, надання 

послуг стільникового рухомого зв’язку тощо 
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Із рядка 400 гр. 1 розділу 4: 

дохід від виконання будівельних робіт на умовах підряду (без ПДВ) 

(код Євростату 23.12.0) 

(рахунок 70 (без ПДВ)) _____________________ тис. грн з одним десятковим знаком (рядок 420)      (ряд. 420  ряд. 400 гр. 1 розділу 4) 
 

Рядок 420 містить інформацію про дохід від виконання будівельних робіт на умовах підряду, коли 

замовником виступає інша юридична особа або фізична особа-підприємець (рахунок 70 (без ПДВ)), 

обрахований із загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) (рядок 400 графа 1 розділу 4). 

Інформація, що міститься в цьому рядку, стосується виключно будівельних підприємств. 

 

Добові витрати (крім вартості проїзду та витрат на наймання житлового приміщення, які включено до рядка 406) 

(рахунок 37, субрахунок 372) __________________________________ тис. грн з одним десятковим знаком                (рядок 421) 
 

Рядок 421 містить інформацію про добові витрати – витрати на харчування та фінансування інших 

особистих потреб фізичної особи, понесені у зв’язку з відрядженнями, у межах граничних норм, 

передбачених законодавством (рахунок 37, субрахунок 372). Рядок не відображає витрати на проїзд 

(у тому числі перевезення багажу) й оплату вартості проживання, які включено в рядок 406. 

 

Розділ 5. Запаси 

(тис. грн з одним десятковим знаком) 
 

№ рядка Назва показників 
Код 

Євростату 
На початок року На кінець року 

А Б В 1 2 

500 

Виробничі запаси (сировина, 

основні й допоміжні матеріали, 

комплектуючі вироби та інші 

матеріальні цінності, 

уключаючи малоцінні та 

швидкозношувані предмети 

(без ПДВ) (рахунок 20) 

 

Рядок 500 графи 1-2 містить інформацію про залишки виробничих 

запасів (сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, 

покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних 

частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів, 

інструментів, господарського інвентарю, спеціального оснащення, 

спеціального одягу та інших матеріалів), призначених для 

використання у виробництві продукції (товарів, послуг), 
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обраховану за фактичною собівартістю їх придбання без ПДВ, 

відповідно на початок і кінець звітного року (рахунок 20 або якщо 

підприємство не використовує спрощений План рахунків – 

рахунки 20, 22) 

501 
Незавершене виробництво 

(рахунок 23) 
13.21.3 

Рядок 501 графи 1-2 містить інформацію про залишки 

незавершеного виробництва та незавершених робіт (послуг), 

напівфабрикатів власного виробництва відповідно на початок і 

кінець звітного року (рахунок 23 або якщо підприємство не 

використовує спрощений План рахунків – рахунки 23, 25). 

Оціночним критерієм цього показника є виробнича собівартість і 

він не містить у собі частини адміністративних витрат і витрат на 

збут, які відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» не входять до складу 

собівартості продукції, а є витратами того звітного періоду, в 

якому вони були здійснені. 

Цей показник (стосовно підприємств із тривалим циклом 

виробництва) не включає до свого складу вартість виконаних 

етапів, що прийняті замовником, оформлені відповідними 

документами і включені до обсягів реалізованої продукції 

(товарів, послуг) 

502 
Готова продукція 

(рахунок 26) 
13.21.3 

Рядок 502 графи 1-2 містить інформацію про залишки виробів 

власного виробництва на складах, обробка яких закінчена та які 

пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з 

умовами договорів із замовниками та відповідають технічним 

умовам і стандартам (рахунок 26 у частині готової продукції або 

якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків – 

рахунки 26, 27). Цей показник відображається за фактичною 

виробничою собівартістю або за нормативною вартістю. 

Інформація про продукцію, яка не відповідає наведеним вимогам 
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(крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, міститься у 

складі незавершеного виробництва 

503 

Товари та послуги для 

перепродажу (без ПДВ) 

(рахунок 26) 

13.21.1 

Рядок 503 графи 1-2 містить інформацію про залишки товарів і 

послуг, придбаних з метою перепродажу, за купівельною ціною 

без ПДВ, відповідно на початок і кінець звітного року (рахунок 26 

або якщо підприємство не використовує спрощений План 

рахунків – рахунок 28, у частині залишків товарів і послуг, 

придбаних для перепродажу). 

Інформація щодо залишків товарних запасів охоплює всі місця 

зберігання (на оптових і розподільчих базах, складах, 

овочесховищах, у морозильниках, магазинах, кіосках тощо). 

Цей показник не включає запаси товарів і послуг, наданих третіми 

особами на умовах комісії 
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Звіт із праці № 1-ПВ (квартальна) 
 

Розділ І. Кількість працівників 
 

Назва показників 
Код 

рядка 

За період з початку року, осіб 

усього із них жінки 

А Б 1 2 

У розділі І форми № 1-ПВ (квартальна) відображаються дані щодо кількості штатних працівників, а також їх прийому на роботу та 

звільнення. 

До кількості працівників, які враховуються в цьому розділі, не включаються: працівники, прийняті на роботу за сумісництвом з 

інших підприємств; зайняті за цивільно-правовими договорами; переведені з інших підприємств за договорами між суб’єктами 

господарювання. 

У цьому розділі також відображаються дані щодо руху кадрів, який відбувається в разі реорганізації підприємства і документально 

підтверджений 

Прийнято працівників 3020 
У рядку 3020 відображається кількість працівників, які у звітному періоді прийняті на роботу 

наказом чи розпорядженням власника підприємства або уповноваженого ним органу 

із них на новостворені 

робочі місця  
3030 

У рядку 3030 із загальної кількості прийнятих виділяються ті працівники, які прийняті на нові 

робочі місця, що з’явились: 

у результаті заснування нового підприємства або структурного підрозділу (зокрема, шляхом 

виділення окремих структурних підрозділів підприємства, його поділу або злиття); приєднання до 

діючого підприємства підрозділів іншого підприємства; здійснення відповідних технологічних, 

організаційних та інвестиційних заходів, спрямованих на впровадження або розширення видів 

виробництва (робіт, послуг) та зміну умов праці; збільшення штату або реорганізації бюджетної 

установи. 

До прийнятих на новостворені робочі місця належать працівники, які уклали трудовий договір на 

невизначений строк, прийняті за контрактом на визначений строк, а також сезонні працівники 

Вибуло працівників 3040 

У рядку 3040 відображається кількість працівників, які у звітному періоді звільнені з роботи на 

цьому підприємстві в результаті припинення або розірвання трудового договору незалежно від 

причин звільнення 
 



Звітність підприємства. Практикум 

 

325 

А Б 1 2 

із них із причин: 

змін в організації 

виробництва і праці 

(реорганізація, скорочення 

чисельності або штату 

працівників) 

3050 

У рядку 3050 відображається кількість працівників, які звільнилися з підприємства у зв’язку з 

розірванням трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у 

випадках змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, 

банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату 

працівників 

плинності кадрів (за 

власним бажанням, за 

угодою сторін, порушення 

трудової дисципліни, ін.) 

3060 

У рядку 3060 відображається кількість працівників, які звільнені з підприємства: 

у зв’язку з розірванням трудового договору з ініціативи працівника за винятком випадків, коли 

заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати 

роботу; у зв’язку з припиненням трудового договору за угодою сторін; за прогул без поважних 

причин, інші порушення трудової дисципліни; у зв’язку з розірванням трудового договору у 

випадках виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, 

систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на 

нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку 

Сума показників у рядках 3050 та 3060 може бути меншою, порівняно з даними в рядку 3040. 

Різницю становить кількість працівників, які звільнилися з підстав: 

закінчення визначеного строку трудового договору (контракту), установленого за погодженням сторін, закінчення тимчасових та 

сезонних робіт; 

призову або вступу працівника на військову службу, направлення працівника на альтернативну (невійськову) службу; 

розірвання трудового договору з ініціативи працівника, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена 

неможливістю продовжувати роботу: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу 

місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання в цій місцевості, підтверджена медичним висновком; 

вагітність та пологи; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї 

відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших 

поважних причин; 

переведення працівника за його згодою на інше підприємство або переходу на виборну посаду 
 



С. А. Бурлан, Н. В. Каткова, О. М. Замега 

 

326 

А Б 1 2 

Облікова кількість штатних 
працівників на кінець 
звітного періоду 

3070 
У рядку 3070 відображається облікова кількість штатних працівників, визначена на останню 

дату звітного періоду відповідно до глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників 

 3080   

 3090   

 

Розділ II. Використання робочого часу штатних працівників 
 

Назва 

показників 

Код 

рядка 

За період із початку року 

людино-години 

кількість 

працівників, 

осіб 

А Б 1 2 

Фонд робочого 

часу, усього 

(ряд. 4020 + 

ряд. 4040) 

4010 

У рядку 4010 відображається фонд робочого часу працівників підприємства згідно з 

режимом його роботи, який складається із суми відпрацьованих та невідпрацьованих 

штатними працівниками людино-годин. 

Фонд робочого часу працівників, прийнятих на роботу на умовах неповного робочого 

дня (тижня) або згодом переведених на такий режим роботи за угодою сторін, 

розраховується виходячи з тривалості робочого часу, обумовленого в трудовому 

договорі, або за угодою сторін 

 

Відпрацьований 

час 
4020 

У рядку 4020 відображаються всі фактично відпрацьовані працівниками людино-

години, враховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі 

дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи 

надомників. 

Кількість людино-годин, відпрацьованих працівниками, які прийняті на роботу за 

сумісництвом на тому самому підприємстві, що й основна робота, у рядок 4020 

включається в повному обсязі 
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Невідпрацьований 

час (сума рядків із 

4050 до 4110) 

4040 

У рядку 4040 відображається загальна кількість людино-годин фонду робочого часу, які 

з різних причин були не відпрацьовані працівниками. Показник складається із суми 

людино-годин відсутності працівників із поважних та інших причин і розраховується як 

сума величин, вказаних у рядках 4050-4110 цієї форми 

 

із нього з причин: 

щорічних 

відпусток 

(основних та 

додаткових) 

4050 

У рядку 4050 відображається кількість людино-годин щорічних відпусток працівників 

(основних та додаткових, включно з додатковими відпустками, що надаються 

відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»), крім зазначених у рядках 4070 та 

4110. Показник враховує тільки період відпусток, що припадає на робочий час, і 

отримується шляхом добутку тривалості робочого дня, установленої на підприємстві, на 

кількість робочих днів, що припадають на період відпусток працівників. 

Для працівників, прийнятих на неповний робочий день, і сумісників, що працюють 

більше ніж на 1 ставку, кількість людино-годин щорічних відпусток розраховується 

пропорційно до встановленої для них тривалості робочого дня, але не більше від норми, 

що діє на підприємстві 

У графі 2 

відображається 

кількість 

працівників, 

які були 

відсутні на 

роботі з 

причин, 

вказаних у 

рядках 4050-

4100 

тимчасової 

непрацездатності 
4060 

У рядку 4060 відображається кількість людино-годин відсутності працівників унаслідок 

тимчасової непрацездатності, які підтверджені листками тимчасової непрацездатності 

або довідками лікувально-профілактичних закладів, крім вагітності та пологів. До числа 

людино-годин відсутності працівників із цієї причини включається тільки робочий час, 

що припадає на період непрацездатності працівників. Зазначений показник отримується 

як добуток тривалості робочого дня, установленої на підприємстві або для окремих 

категорій працівників, на кількість робочих днів, що припадають на період 

непрацездатності 

Якщо 

протягом 

звітного 

періоду 

зафіксовано 

два і більше 

випадки 

відсутності, то 

працівника у 

відповідних 

рядках 

ураховують 

тільки один  
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відпусток без 

збереження 

заробітної плати 

за згодою сторін 

4070 

У рядку 4070 відображається кількість людино-годин відсутності працівників, 

пов’язаної з відпустками без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та 

з інших причин на строк, передбачений чинним законодавством. 

Якщо за згодою сторін працівнику надається відпустка більшої тривалості (у разі коли 

зазначене явище не має масового характеру і не пов’язане з погіршенням умов 

виробництва), її час також враховується в цьому рядку 

раз (як одну 

особу). У разі 

звільнення 

працівника 

дані про нього 

у звіті за 

формою 

№ 1-ПВ 

(квартальна) 

враховуються 

до кінця 

звітного року 

інших відпусток 

без збереження 

заробітної плати 

(на період 

припинення 

виконання робіт) 

4080 

У рядку 4080 відображається кількість людино-годин інших відпусток без збереження 

заробітної плати, які надаються власником чи уповноваженим ним органом самостійно, 

у межах своїх повноважень із причин, що не залежать від працівника, наприклад на 

період припинення виконання робіт 

переведення з 

економічних 

причин на 

неповний 

робочий день 

(тиждень) 

4090 

У рядку 4090 відображається кількість людино-годин, які не відпрацьовані 

працівниками (порівняно з установленою тривалістю робочого часу) у зв’язку з 

переведенням їх на роботу з неповним робочим днем (тижнем) із причин простою 

підприємства або скорочення обсягів робіт. Показник розраховується як сума людино-

годин, не відпрацьованих працівниками у звітному періоді з вищезазначених причин. 

Визначення показника в рядку 4090 ведеться за днями можливої роботи (без щорічних, 

додаткових та інших відпусток, днів відсутності через тимчасову непрацездатність, 

вихідних, святкових і неробочих днів тощо). 

Кількість невідпрацьованого часу працівників за період роботи в умовах неповного 

робочого дня (тижня) згідно з наказом власника або уповноваженого ним органу, що 

припадає на щорічні (основну та додаткові) та інші відпустки, тимчасову 

непрацездатність, розраховується виходячи з норми тривалості робочого часу, 

установленої на підприємстві до переходу на такий режим роботи 

масових 

невиходів на 

роботу (страйків) 

4100 

У рядку 4100 відображається кількість невідпрацьованих людино-годин робочого часу 

працівників, які згідно з Законом України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» брали участь у колективних невиходах на роботу (страйках) 
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інших причин 4110 

У рядку 4110 відображається кількість людино-годин робочого часу, які не 

відпрацьовані у зв’язку з: 

навчанням і творчими відпустками (статті 13, 14, 15, 151 і 16 Закону України 

«Про відпустки»); 

навчанням із відривом від виробництва з метою підвищення кваліфікації, набуття нової 

професії; 

вільними від роботи днями, які надаються працівникам, які навчаються у вищих 

навчальних закладах, а також аспірантурі без відриву від виробництва (стаття 218 

Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП); 

додатковими відпустками працівникам, які мають дітей (стаття 19 Закону України  

«Про відпустки»); 

відпустками без збереження заробітної плати за бажанням працівників, які надаються в 

обов’язковому порядку (стаття 25 Закону України «Про відпустки»); 

виконанням державних або громадських обов’язків (народний депутат, свідок, учасник 

військових зборів тощо) чи усуненням наслідків стихійного лиха на період від одного 

дня і більше, якщо ці працівники враховуються в середньообліковій кількості штатних 

працівників підприємства; 

наданням днів відпочинку працівникам-донорам (стаття 124 КЗпП); 

відсутністю на роботі через стихійне лихо; 

перебуванням під слідством до рішення суду; 

перебуванням працівників у медичному закладі при проведенні обов’язкових медичних 

оглядів (статті 169, 191 КЗпП); 

наданням додаткового вільного часу (перерви) або короткотермінових оплачуваних 

відпусток згідно з колективним договором; 

роботою працівників на іншому підприємстві, якщо за основним місцем роботи вони 

враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників; 

простоями виробництва; 
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прогулами (в тому числі відсутність на роботі понад 3 години протягом робочого дня) без 

поважних причин; 

відстороненням від роботи в разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані 

наркотичного або токсичного сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових медичних 

оглядів, навчання, інструктажу та перевірки знань з охорони праці та протипожежної 

охорони; 

іншими випадками 

 

 4120   

 4130   

 

Розділ IІІ. Склад фонду оплати праці та інші виплати 
 

Назва показників 
Код 

рядка 
За період з початку року, тис. грн 

А Б 1 

Фонд оплати праці 

штатних працівників, 

усього (ряд. 5020 + 

ряд. 5030 + ряд. 5060)  

5010 

У рядку 5010 відображається фонд заробітної плати штатних працівників, нарахований за 

період від початку року, визначений згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати. У 

рядках 5020-5090 наводиться його структура та складові 

Фонд основної заробітної 

плати 
5020 У рядках 5020, 5030 відображається фонд основної та додаткової заробітної плати, 

складові яких визначено в пунктах 2.1, 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної 

плати 
Фонд додаткової 

заробітної плати 
5030 

із нього: 

надбавки та доплати до 

тарифних ставок та 

посадових окладів 

5040 

У рядку 5040 відображаються суми нарахованих надбавок та доплат до тарифних ставок і 

посадових окладів, передбачених чинним законодавством або колективним договором, 

визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати 
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премії та винагороди, що 

носять систематичний 

характер (щомісячні, 

щоквартальні) 

5050 

У рядку 5050 відображаються суми нарахованих премій та винагород, що мають 

систематичний характер (щомісячні, щоквартальні), визначених підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 

глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати 

Заохочувальні та 

компенсаційні виплати 
5060 

У рядку 5060 відображаються суми заохочувальних та компенсаційних виплат, визначених 

пунктом 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати 

із них: 

матеріальна допомога 

5070 

У рядку 5070 відображаються суми нарахованої матеріальної допомоги, передбаченої 

підпунктом 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, зокрема 

допомога в розмірах, передбачених чинним законодавством або визначених колективним 

договором, що надається працівникам як за умови подання заяви, так і без неї. 

Не включається до фонду оплати праці матеріальна допомога разового характеру, 

необхідність отримання якої виникла раптово (лікування, сімейні обставини тощо), за умови 

подання заяви та визначення розміру виплат адміністрацією підприємства 

соціальні пільги, що 

мають індивідуальний 

характер 

5080 
У рядку 5080 відображаються суми, пов’язані з наданням працівникам виплат соціального 

характеру (підпункт 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати) 

Оплата за 

невідпрацьований час 

(із ряд. 5030, 5060) 
5090 

У рядку 5090 відображаються суми оплати за невідпрацьований час, що входять до складу 

фонду додаткової заробітної плати (рядок 5030) та заохочувальних і компенсаційних виплат 

(рядок 5060), визначених у підпункті 2.2.12 пункту 2.2 та підпункті 2.3.1 пункту 2.3 глави 2 

Інструкції зі статистики заробітної плати 

 

5100 

У рядку 5100 відображаються суми допомоги, нараховані працівникам підприємства за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням: 

‒ допомоги з тимчасової непрацездатності (включно з доглядом за хворою дитиною); 

‒ оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства; 

‒ допомоги по вагітності та пологах; 
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‒ допомоги на поховання. 

Суми допомоги, які надаються підприємством понад установлені розміри або додатково 

за рахунок власних коштів (прибутку), у цьому рядку не відображаються 

 

5110 

У рядку 5110 окремо виділяються суми оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності, 

нараховані згідно з Порядком оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок 

захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок 

коштів підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 06.05.2001 № 439 (зі змінами) 

 

Розділ ІV. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати 

за________________ 20__ р. 

(заповнюється за останній місяць кварталу – березень, червень, вересень, грудень) 

 

Назва показників 
Код 

рядка 
Осіб 

А Б 1 

У розділі ІV форми № 1-ПВ (квартальна) дані заповнюються згідно з відомостями про нарахування заробітної плати штатним 

працівникам за останній місяць кожного кварталу 

Кількість штатних працівників, 

яким оплачено 50 % і більше 

робочого часу, установленого на 

місяць, усього 

(сума ряд. 6020-6120) 

6010 

У рядку 6010 відображаються дані про кількість штатних працівників, яким 

оплачено 50 % і більше фонду робочого часу, установленого на звітний місяць 

колективним договором підприємства та чинним законодавством. У їхній кількості 

враховуються працівники, які перебували в оплачуваних відпустках, відрядженнях 

та були відсутні з інших причин зі збереженням середньої заробітної плати, крім 

випадків нарахувань за період тимчасової непрацездатності. 

Працівники, прийняті на половину ставки заробітної плати або тимчасово переведені 

на такий режим роботи, враховуються в рядку 6010 за умови відпрацювання не 

менше ніж 50 % фонду робочого часу, установленого для працівника, зайнятого 

повний робочий день 
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у тому числі в розмірі, грн: 

до  
6020 У рядках 6020-6110 здійснюється розподіл кількості працівників, зазначеної в рядку 

6010, залежно від розмірів нарахованої їм заробітної плати. До заробітної плати 

включаються всі суми, нараховані за звітний місяць відповідно до пунктів 2.1-2.3 

глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати. При цьому не враховуються суми 

перерахунків, здійснені за попередні періоди, а також інші виплати, що не належать 

до фонду оплати праці (глава 3 Інструкції зі статистики заробітної плати), зокрема 

допомога по тимчасовій непрацездатності, інші види допомоги, що здійснюються за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Суми, нараховані за 

період відпустки, враховуються тільки в тій частині, що припадає на звітний місяць. 

При заповненні форми № 1-ПВ (квартальна) межі інтервалів розподілу кількості 

працівників за розмірами заробітної плати встановлюються відповідно до розмірів 

мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб 

від до 1500,00  6030 

від 1500,01 до 2000,00 6040 

від 2000,01 до 2500,00 6050 

від 2500,01 до 3000,00 6060 

від 3000,01 до 3500,00 6070 

від 3500,01 до 4000,00 6080 

від 4000,01 до 5000,00 6090 

від 5000,01 до 10000,00 6100 

понад 10000,00 6110 

Кількість штатних працівників, які 

повністю відпрацювали норму 

робочого часу, установлену на 

місяць (із рядка 6010) 

6130 

У рядку 6130 відображається кількість штатних працівників, які відпрацювали 100 % 

фонду робочого часу, установленого законодавством на відповідний місяць, 

включно з тими, які були у відрядженні. 

У цьому рядку також відображається кількість працівників, для яких запроваджено 

підсумований облік робочого часу, якщо вони повністю відпрацювали норму 

робочого часу, установлену згідно з графіком на звітний місяць 

із них працівники, в яких 

нарахована заробітна плата була в 

межах мінімальної заробітної 

плати, установленої 

законодавством  

6140 

У рядку 6140 із рядка 6130 виділяється кількість штатних працівників, в яких 

нарахована заробітна плата за повний місяць була в межах (менше або дорівнювала) 

мінімального розміру, установленого законодавством у цьому періоді 

Довідково. Облікова кількість 

штатних працівників на кінець 

місяця, яким установлено тарифну 

6150 

У рядку 6150 відображається кількість працівників на кінець звітного місяця, яким 

тарифну ставку (посадовий оклад) установлено нижче від прожиткового мінімуму 

для працездатної особи, що діяв у цьому періоді. Віднесення робітників, що 
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ставку (оклад, посадовий оклад) 

нижчу від прожиткового мінімуму, 

установленого законодавством для 

працездатної особи  
 

працюють за відрядними розцінками, до цієї категорії здійснюється відповідно до 

встановленого окладу згідно з тарифним розрядом. 

До цієї кількості не включаються жінки, які перебувають у відпустках у зв’язку з 

вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною до досягнення нею віку, 

передбаченого чинним законодавством. Водночас у цьому рядку враховується 

тимчасово прийнятий на їхнє робоче місце (посаду) працівник відповідно до чинного 

законодавства 

 

Розділ V. Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників 
 

Назва показників 
Код 

рядка 

За період із початку року 

середньооблікова кількість, осіб 
фонд оплати праці, 

тис. грн 

відпрацьовано, 

людино-годин 

А Б 1 2 3 

Із середньооблікової кількості штатних працівників: 

жінки  7010 

У графі 1 рядка 7010 відображається 

середньооблікова кількість жінок – штатних 

працівників, що визначається згідно з 

Інструкцією зі статистики кількості 

працівників. До розрахунку не включаються 

жінки, які перебувають у відпустці у зв’язку 

з вагітністю та пологами, а також для 

догляду за дитиною до досягнення нею віку, 

передбаченого чинним законодавством 

У графі 2 цього  

рядка відображається 

фонд оплати праці 

жінок, уключених до 

середньооблікової 

кількості штатних 

працівників 

У графі 3 – 

відпрацьований 

ними час 

працівники, оплата праці 

яких фінансується коштом 

державного та місцевого 

бюджету (заповнюють 

7020 

Рядок 7020 заповнюють установи та організації – розпорядники 

бюджетних коштів, які утримуються за рахунок державного чи 

місцевого бюджету і є неприбутковими 
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бюджетні установи 

(розпорядники бюджетних 

коштів) 
 

У графі 1 відображається середньооблікова кількість штатних 

працівників, оплата праці яких фінансується за рахунок коштів 

державного чи місцевого бюджету. 

У графі 2 відображається відповідно сума нарахувань цій категорії 

працівників тільки за рахунок видатків зазначених бюджетів 

 

Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні): 

зовнішні сумісники 7030 У рядку 7030 відображається середня кількість і фонд оплати праці 

зовнішніх сумісників 

 

працюють за цивільно-

правовими договорами  

7040 

У рядку 7040 відображається середня кількість та фонд оплати 

працівників, які виконували роботи за цивільно-правовими 

договорами. До них належать фізичні особи (крім фізичних осіб-

підприємців), з якими укладено такі договори, за умови сплати 

страхових внесків до Пенсійного фонду України із суми оплати за 

виконані роботи. 

У рядку 7040 графи 1 не ураховуються штатні працівники 

підприємства, які одночасно уклали цивільно-правовий договір із 

цим підприємством 

 

Розділ VІ. Інформація про укладання колективних договорів 

станом на 31 грудня 20__ р. 
 

 

Назва показників 
Код 

рядка 
Усього по підприємству 

А Б 1 

Показники розділу VІ форми № 1-ПВ (квартальна) заповнюються в цілому по підприємству, 

включно з найманими працівниками структурних підрозділів незалежно від їхньою місцезнаходження 
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Кількість укладених і зареєстрованих 

колективних договорів, одиниць  
8010 

У рядку 8010 відображається фактична кількість укладених на звітну дату 

колективних договорів (угод) підприємства, які були зареєстровані місцевими 

органами державної виконавчої влади відповідно до частини одинадцятої статті 9 

Закону України «Про колективні договори і угоди». 

Для відокремлених підрозділів (філій, представництв), на які поширюється дія 

колективного договору (угоди), у цьому рядку відображається наявність відповідної 

кількості колективних договорів (угод) 

Кількість працівників, які охоплені 

колективними договорами, осіб 
8020 

У рядку 8020 відображається кількість працівників, на яких поширюється дія 

укладених колективних договорів (угод), тобто всіх працівників, які включаються до 

облікової кількості штатних працівників підприємства відповідно до пунктів 2.4, 2.5 

глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників 

Розмір мінімальної місячної тарифної 

ставки (окладу), установлений у 

колективному договорі, грн 

8030 

У рядку 8030 відображається відповідно до змісту укладених на підприємстві 

колективних договорів (угод) розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового 

окладу) 

 Розмір мінімальної місячної 

тарифної ставки (окладу), 

установлений у галузевій угоді, грн 

8040 

У рядку 8040 відображається розмір мінімальної місячної тарифної ставки 

(посадового окладу), визначений у галузевій угоді, у сфері дії якої перебуває 

підприємство 

 8050  

 8060  

 

Розділ VІI. Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці 
 

Назва показників Код рядка Усього по підприємству, за січень – грудень 20____ р. 

А Б 1 

Показники розділу VII форми № 1-ПВ (квартальна) відображають фактичні витрати підприємств, які здійснюють господарську 

діяльність з метою одержання прибутку, що спрямовані на забезпечення соціальних, культурно-побутових потреб працівників, а 

також інші витрати, пов’язані з утриманням робочої сили, незалежно від наявності укладеного колективного договору. 
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Показники цього розділу заповнюються в цілому по підприємству (юридична особа, відокремлений підрозділ) та охоплюють 

період від 1 січня до 31 грудня попереднього року. 

До складу витрат, що відображаються в розділі VII, не включаються виплати, які входять до складу фонду оплати праці, що 

визначається згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, а також суми внесків до фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування й Пенсійного фонду України, інших нарахувань, податків та зборів на фонд оплати праці. 

До сум витрат, пов’язаних із придбанням в інших організацій товарів та послуг для працівників, включаються суми податку на 

додану вартість 

Сума витрат 

підприємства на 

утримання робочої сили, 

крім врахованих у фонді 

оплати праці (сума 

рядків із 9020 до 9060), 

тис. грн 

9010 
У рядку 9010 відображається сума витрат підприємства на утримання робочої сили, крім 

врахованих у фонді оплати праці (сума рядків із 9020 до 9060) 

у тому числі: 

витрати на соціальне 

забезпечення 

працівників 

9020 

У рядку 9020 відображаються витрати підприємств на соціальне забезпечення 

працівників, зокрема: 

страхові внески підприємств за договорами добровільного пенсійного страхування, 

укладеними з недержавними пенсійними фондами, на користь працівників; витрати на 

медичне страхування; соціальні допомоги та виплати, які здійснено за рахунок коштів 

підприємства за аналогією до передбачених законодавством, працівникам, що 

перебувають у відпустці для догляду за дитиною, при народженні дитини, сім’ям із 

неповнолітніми дітьми; суми допомоги колишнім працівникам підприємства; одноразова 

допомога працівникам, які виходять на пенсію, згідно з чинним законодавством та 

колективними договорами (угодами); суми вихідної допомоги при припиненні трудового 

договору у випадках, визначених законодавством; суми, нараховані працівникам за час 

затримки розрахунку при звільненні згідно з чинним законодавством; видатки 

підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку 

пільгових пенсій; компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів 
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  підприємства, що виплачується за рішенням суду; 

витрати підприємств на оплату послуг із лікування працівників, проходження ними 

медичного обстеження, які були надані закладами охорони здоров’я; матеріальна 

допомога разового характеру, що надається підприємством працівникам у зв’язку із 

сімейними обставинами, на оплату лікування, поховання, а також матеріальна допомога 

на оздоровлення дітей; інші витрати на соціальний захист працівників. 

У рядок 9020 не включаються суми, нараховані працівникам за загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням, та оплата перших 5 днів тимчасової 

непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком 

на виробництві 

витрати на культурно-

побутове 

обслуговування 

працівників 

9030 

У рядку 9030 відображаються витрати на культурно-побутове обслуговування 

працівників, які здійснені безпосередньо підприємством або перераховані виборчому 

органу первинної профспілкової організації (профспілковому представнику) або іншим 

громадським організаціям на зазначені потреби, зокрема: 

утримання їдалень, профілакторіїв, санаторіїв, будинків і таборів відпочинку, 

медпунктів, бібліотек, клубів, спортивних споруд, дошкільних закладів тощо, що 

перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах часткової участі; 

придбання медикаментів для лікувально-профілактичних установ, що перебувають на 

балансі підприємств або фінансуються на умовах часткової участі; проведення 

культурно-масових, спортивних та інших громадських заходів, зокрема на організацію 

гуртків, студій, придбання спортивної форми та інвентарю або оплату їхнього прокату, 

оренду приміщень для проведення зазначених заходів, оплату вартості подарунків до 

свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників тощо; благоустрій садівничих 

товариств (будівництво шляхів, енерго- та водопостачання, осушення й інші витрати 

загального характеру), будівництво гаражів для працівників; інші витрати на 

культурно-побутове обслуговування працівників 
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витрати на забезпечення 

працівників житлом 
9040 

У рядку 9040 відображаються витрати підприємств на забезпечення працівників житлом, 

зокрема: 

утримання житлового фонду, що перебуває на балансі підприємства або фінансується 

за рахунок коштів підприємства, без урахування заробітної плати працівників, що 

здійснюють його обслуговування; будівництво житла для працівників, погашення позик, 

виданих на індивідуальне будівництво, які не підлягають поверненню, або відсотків за 

користування ними, видачу субсидій; вартість житла, переданого у власність 

працівника тощо 

витрати на професійне 

навчання 
9050 

У рядку 9050 вдображаються суми витрат на професійне навчання кадрів, пов’язане з 

виробничою потребою, які включають: 

оплату за навчання працівників у вищих навчальних закладах та установах, підвищення 

кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів на підставі договорів між 

навчальними закладами та підприємством; стипендії слухачам підготовчих відділень, 

студентам, аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від 

виробництва у вищі навчальні заклади; оплату проїзду до місцезнаходження навчального 

закладу та назад; витрати, пов’язані з організацією навчального процесу (придбання 

навчального матеріалу, утримання будівель і приміщень, призначених для навчання, 

оренда приміщень для проведення навчання); оплату праці викладачів, що не 

перебувають у штаті підприємства; витрати на оплату участі та організацію 

семінарів, тренінгів, курсів підвищення кваліфікації власних працівників підприємства; 

інші витрати з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. 

Якщо підприємство надавало інформаційно-консультаційні послуги працівникам інших 

організацій згідно з відповідними договорами між підприємствами, то у розділі VII такі 

витрати не враховуються 

інші витрати на робочу 

силу 
9060 

У рядку 9060 відображаються інші витрати на утримання робочої сили, зокрема: 

витрати на відрядження (включено: в добові в повному обсязі, вартість проїзду та 

проживання); компенсаційні виплати та добові, які виплачуються при переїзді на роботу 

в іншу місцевість; надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових  
 



С. А. Бурлан, Н. В. Каткова, О. М. Замега 

 

340 

А Б 1 

 

 

окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, 

ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим 

методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер; 

витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та 

рибопромислового флотів, а також харчування льотного складу цивільної авіації при 

виконанні завдань польоту, які можуть бути прирівняні до добових витрат, що 

виплачуються в період відрядження; вартість виданого згідно з чинними нормами 

спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та 

знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або 

відшкодування витрат працівникам за їх придбання в разі незабезпечення адміністрацією 

підприємства; вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не 

розподіляються між працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання 

виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою роботи); витрати на перевезення 

працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати 

праці водіїв); витрати на оформлення закордонних паспортів та віз; витрати на послуги 

з пошуку та підбору кадрів; інші витрати (за винятком нарахувань податків та зборів 

на фонд оплати праці та інших видів податків та зборів) 

Довідково. 

Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників 

підприємства за січень-

грудень попереднього 

року, осіб 

9070 

У рядку 9070 відображається середньооблікова кількість штатних працівників 

підприємства за січень-грудень попереднього року, яка розрахована відповідно до 

пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників 

 9080  

 9090  
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Звіт із праці № 1-ПВ (квартальна) 
 

Розділ І. Кількість працівників 

 

Назва показників 
Код 

рядка 

За період із початку року, осіб 

усього із них жінки 

А Б 1 2 

У розділі І форми № 1-ПВ (квартальна) відображаються дані щодо кількості штатних працівників, а також їх прийому на роботу та 

звільнення. 

До кількості працівників, які враховуються в цьому розділі, не включаються: працівники, прийняті на роботу за сумісництвом з 

інших підприємств; зайняті за цивільно-правовими договорами; переведені з інших підприємств за договорами між суб’єктами 

господарювання. 

У цьому розділі також відображаються дані щодо руху кадрів, який відбувається в разі реорганізації підприємства і документально 

підтверджений 

Прийнято працівників 3020 
У рядку 3020 відображається кількість працівників, які у звітному періоді прийняті на роботу 

наказом чи розпорядженням власника підприємства або уповноваженого ним органу 

із них на новостворені 

робочі місця  
3030 

У рядку 3030 із загальної кількості прийнятих виділяються ті працівники, які прийняті на 

нові робочі місця, що з’явились: 

у результаті заснування нового підприємства або структурного підрозділу (зокрема, шляхом 

виділення окремих структурних підрозділів підприємства, його поділу або злиття); 

приєднання до діючого підприємства підрозділів іншого підприємства; здійснення 

відповідних технологічних, організаційних та інвестиційних заходів, спрямованих на 

впровадження або розширення видів виробництва (робіт, послуг) та зміну умов праці; 

збільшення штату або реорганізації бюджетної установи. 

До прийнятих на новостворені робочі місця належать працівники, які уклали трудовий 

договір на невизначений строк, прийняті за контрактом на визначений строк, а також сезонні 

працівники 

 
А Б 1 2 
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Вибуло працівників 3040 

У рядку 3040 відображається кількість працівників, які у звітному періоді звільнені з роботи 

на цьому підприємстві в результаті припинення або розірвання трудового договору 

незалежно від причин звільнення 

із них із причин: 

змін в організації виробництва 

і праці (реорганізація, 

скорочення чисельності або 

штату працівників)  

3050 

У рядку 3050 відображається кількість працівників, які звільнилися з підприємства у зв’язку 

з розірванням трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у 

випадках змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, 

банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату 

працівників 

плинності кадрів (за власним 

бажанням, за угодою сторін, 

порушення трудової 

дисципліни, ін.) 

3060 

У рядку 3060 відображається кількість працівників, які звільнені з підприємства: 

у зв’язку з розірванням трудового договору з ініціативи працівника за винятком випадків, коли 

заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати 

роботу; у зв’язку з припиненням трудового договору за угодою сторін; за прогул без 

поважних причин, інші порушення трудової дисципліни; у зв’язку з розірванням трудового 

договору у випадках виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній 

роботі, систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених 

на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку 

Сума показників у рядках 3050 та 3060 може бути меншою, порівняно з даними в рядку 3040. 

Різницю становить кількість працівників, які звільнилися з підстав: 

закінчення визначеного строку трудового договору (контракту), установленого за погодженням сторін, закінчення тимчасових та 

сезонних робіт; 

призову або вступу працівника на військову службу, направлення працівника на альтернативну (невійськову) службу; 

розірвання трудового договору з ініціативи працівника, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена 

неможливістю продовжувати роботу: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу 

місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання в цій місцевості, підтверджена медичним висновком; 

вагітність та пологи; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим 

членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також 

з інших поважних причин; 

переведення працівника за його згодою на інше підприємство або переходу на виборну посаду 
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Облікова кількість штатних 

працівників на кінець звітного 

періоду 

3070 

У рядку 3070 відображається облікова кількість штатних працівників, визначена на 

останню дату звітного періоду відповідно до глави 2 Інструкції зі статистики кількості 

працівників 

 3080   

 3090   

 

Розділ II. Використання робочого часу штатних працівників 

 

Назва 

показників 

Код 

рядка 

За період із початку року 

людино-години 

кількість 

працівників, 

осіб 

А Б 1 2 

Фонд робочого 

часу, усього 

(ряд. 4020 + 

ряд. 4040) 

4010 

У рядку 4010 відображається фонд робочого часу працівників підприємства згідно з 

режимом його роботи, який складається із суми відпрацьованих та не відпрацьованих 

штатними працівниками людино-годин. 

Фонд робочого часу працівників, прийнятих на роботу на умовах неповного робочого 

дня (тижня) або згодом переведених на такий режим роботи за угодою сторін, 

розраховується виходячи з тривалості робочого часу, обумовленого в трудовому 

договорі або за угодою сторін 

 

Відпрацьований 

час 
4020 

У рядку 4020 відображаються всі фактично відпрацьовані працівниками людино-

години, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі 

дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи 

надомників. 

Кількість людино-годин, відпрацьованих працівниками, які прийняті на роботу за 

сумісництвом на тому самому підприємстві, що й основна робота, у рядок 4020 

включається в повному обсязі 
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Невідпрацьований 

час (сума рядків із 

4050 до 4110) 

4040 

У рядку 4040 відображається загальна кількість людино-годин фонду робочого часу, 

які з різних причин були не відпрацьовані працівниками. Показник складається із суми 

людино-годин відсутності працівників із поважних та інших причин і розраховується 

як сума величин, указаних у рядках 4050-4110 цієї форми 

 

із нього з причин: 

щорічних 

відпусток 

(основних та 

додаткових) 

4050 

У рядку 4050 відображається кількість людино-годин щорічних відпусток працівників 

(основних та додаткових, включаючи додаткові відпустки, що надаються відповідно до 

Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»), крім зазначених у рядках 4070 та 4110. Показник 

враховує тільки період відпусток, що припадає на робочий час, і отримується шляхом 

добутку тривалості робочого дня, установленої на підприємстві, на кількість робочих 

днів, що припадають на період відпусток працівників. 

Для працівників, прийнятих на неповний робочий день, і сумісників, що працюють 

більше ніж на 1 ставку, кількість людино-годин щорічних відпусток розраховується 

пропорційно до встановленої для них тривалості робочого дня, але не більше норми, 

що діє на підприємстві 

У графі 2 

відображається 

кількість 

працівників, 

які були 

відсутні на 

роботі з 

причин, 

указаних у 

рядках 4050-

4100 

тимчасової 

непрацездатності 
4060 

У рядку 4060 відображається кількість людино-годин відсутності працівників унаслідок 

тимчасової непрацездатності, які підтверджені листками тимчасової непрацездатності 

або довідками лікувально-профілактичних закладів, крім вагітності та пологів. До числа 

людино-годин відсутності працівників із цієї причини включається тільки робочий час, 

що припадає на період непрацездатності працівників. Зазначений показник отримується 

як добуток тривалості робочого дня, установленої на підприємстві або для окремих 

категорій працівників, на кількість робочих днів, що припадають на період непрацездатності 

Якщо 

протягом 

звітного 

періоду 

зафіксовано 

два і більше 

випадки 

відсутності, то 

працівника у 

відповідних 

рядках 

ураховують 

тільки один 

відпусток без 

збереження 

заробітної плати 

за згодою сторін 

4070 

У рядку 4070 відображається кількість людино-годин відсутності працівників, 

пов’язаної з відпустками без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та 

з інших причин на строк, передбачений чинним законодавством. 

Якщо за згодою сторін працівнику надається відпустка більшої тривалості (у разі коли 

зазначене явище не має масового характеру і не пов’язане з погіршенням умов 

виробництва), її час також враховується в цьому рядку 
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інших відпусток 

без збереження 

заробітної плати 

(на період 

припинення 

виконання робіт) 

4080 

У рядку 4080 відображається кількість людино-годин інших відпусток без збереження 

заробітної плати, які надаються власником чи уповноваженим ним органом самостійно, 

у межах своїх повноважень із не залежних від працівника причин, наприклад на період 

припинення виконання робіт 

раз (як одну 

особу). У разі 

звільнення 

працівника 

дані про нього 

у звіті за 

формою 

№ 1-ПВ 

(квартальна) 

враховуються 

до кінця 

звітного року 

переведення з 

економічних 

причин на 

неповний 

робочий день 

(тиждень) 

4090 

У рядку 4090 відображається кількість людино-годин, які не відпрацьовані 

працівниками (порівняно з установленою тривалістю робочого часу) у зв’язку з 

переведенням їх на роботу з неповним робочим днем (тижнем) із причин простою 

підприємства або скорочення обсягів робіт. Показник розраховується як сума людино-

годин, не відпрацьованих працівниками у звітному періоді з вищезазначених причин. 

Визначення показника в рядку 4090 ведеться за днями можливої роботи (без щорічних, 

додаткових та інших відпусток, днів відсутності через тимчасову непрацездатність, 

вихідних, святкових і неробочих днів тощо). 

Кількість невідпрацьованого часу працівників за період роботи в умовах неповного 

робочого дня (тижня) згідно з наказом власника або уповноваженого ним органу, що 

припадає на щорічні (основну та додаткові) та інші відпустки, тимчасову 

непрацездатність, розраховується виходячи з норми тривалості робочого часу, 

установленої на підприємстві до переходу на такий режим роботи 

масових 

невиходів на 

роботу (страйків) 

4100 

У рядку 4100 відображається кількість невідпрацьованих людино-годин робочого часу 

працівників, які згідно з Законом України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» брали участь у колективних невиходах на роботу 

(страйках) 

інших причин 4110 

У рядку 4110 відображається кількість людино-годин робочого часу, які не 

відпрацьовані у зв’язку з: 

навчанням і творчими відпустками (статті 13, 14, 15, 151 і 16 Закону України «Про відпустки»); 

навчанням із відривом від виробництва з метою підвищення кваліфікації, набуття нової 

професії; 
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вільними від роботи днями, які надаються працівникам, які навчаються у вищих 
навчальних закладах, а також аспірантурі без відриву від виробництва (стаття 218 
Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП); 
додатковими відпустками працівникам, які мають дітей (стаття 19 Закону України 
«Про відпустки»); 
відпустками без збереження заробітної плати за бажанням працівників, які надаються в 
обов’язковому порядку (стаття 25 Закону України «Про відпустки»); 
виконанням державних або громадських обов’язків (народний депутат, свідок, учасник 
військових зборів тощо) чи усуненням наслідків стихійного лиха на період від одного 
дня і більше, якщо ці працівники враховуються в середньообліковій кількості штатних 
працівників підприємства; 
наданням днів відпочинку працівникам-донорам (стаття 124 КЗпП); 
відсутністю на роботі через стихійне лихо; 
перебуванням під слідством до рішення суду; 
перебуванням працівників в медичному закладі при проведенні обов’язкових медичних 
оглядів (статті 169, 191 КЗпП); 
наданням додаткового вільного часу (перерви) або короткотермінових оплачуваних 
відпусток згідно з колективним договором; 
роботою працівників на іншому підприємстві, якщо за основним місцем роботи вони 
враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників; 
простоями виробництва; 
прогулами (в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого 
дня) без поважних причин; 
відстороненням від роботи в разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані 
наркотичного або токсичного сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових 
медичних оглядів, навчання, інструктажу та перевірки знань з охорони праці та 
протипожежної охорони; 
іншими випадками 

 

 4120   

 4130   
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Розділ IІІ. Склад фонду оплати праці та інші виплати 
 

Назва показників 
Код 

рядка 
За період із початку року, тис. грн 

А Б 1 

Фонд оплати праці 

штатних працівників, 

усього (ряд. 5020 + 

ряд. 5030 + ряд. 5060)  

5010 

У рядку 5010 відображається фонд заробітної плати штатних працівників, нарахований за 

період від початку року, визначений згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати. У 

рядках 5020-5090 наводиться його структура та складові 

Фонд основної заробітної 

плати 
5020 У рядках 5020, 5030 відображається фонд основної та додаткової заробітної плати, 

складові яких визначено в пунктах 2.1, 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної 

плати 
Фонд додаткової 

заробітної плати 
5030 

із нього: 

надбавки та доплати до 

тарифних ставок та 

посадових окладів 

5040 

У рядку 5040 відображаються суми нарахованих надбавок та доплат до тарифних ставок і 

посадових окладів, передбачених чинним законодавством або колективним договором, 

визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати 

премії та винагороди, що 

носять систематичний 

характер (щомісячні, 

щоквартальні) 

5050 

У рядку 5050 відображаються суми нарахованих премій та винагород, що мають 

систематичний характер (щомісячні, щоквартальні), визначених підпунктом 2.2.2 пункту 

2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати 

Заохочувальні та 

компенсаційні виплати 
5060 

У рядку 5060 відображаються суми заохочувальних та компенсаційних виплат, 

визначених пунктом 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати 

із них: 

матеріальна допомога 

5070 

У рядку 5070 відображаються суми нарахованої матеріальної допомоги, передбаченої 

підпунктом 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, зокрема 

допомога в розмірах, передбачених чинним законодавством або визначених колективним 

договором, що надається працівникам як за умови подання заяви, так і без неї. 

Не включається до фонду оплати праці матеріальна допомога разового характеру, 

необхідність отримання якої виникла раптово (лікування, сімейні обставини тощо), за 

умови подання заяви та визначення розміру виплат адміністрацією підприємства 
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соціальні пільги, що мають 

індивідуальний характер 
5080 

У рядку 5080 відображаються суми, пов’язані з наданням працівникам виплат соціального 

характеру (підпункт 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати) 

Оплата за 

невідпрацьований час 

(із ряд. 5030, 5060) 

5090 

У рядку 5090 відображаються суми оплати за невідпрацьований час, що входять до складу 

фонду додаткової заробітної плати (рядок 5030) та заохочувальних і компенсаційних виплат 

(рядок 5060), визначених у підпункті 2.2.12 пункту 2.2 та підпункті 2.3.1 пункту 2.3 глави 2 

Інструкції зі статистики заробітної плати 

 

5100 

У рядку 5100 відображаються суми допомоги, нараховані працівникам підприємства за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: 

допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною); 

оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства; 

допомоги по вагітності та пологах; 

допомоги на поховання. 

Суми допомоги, які надаються підприємством понад установлені розміри або додатково за 

рахунок власних коштів (прибутку), у цьому рядку не відображаються 

 

5110 

У рядку 5110 окремо виділяються суми оплати перших п’яти днів тимчасової 

непрацездатності, нараховані згідно з Порядком оплати перших п’яти днів тимчасової 

непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком 

на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 439 (зі змінами) 
 

Розділ ІV. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати за________________ 20__р. 

(заповнюється за останній місяць кварталу – березень, червень, вересень, грудень) 
 

Назва показників Код рядка Осіб 

А Б 1 

У розділі ІV форми № 1-ПВ (квартальна) дані заповнюються згідно з відомостями про нарахування заробітної плати штатним 

працівникам за останній місяць кожного кварталу 
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Кількість штатних працівників, яким 

оплачено 50 % і більше робочого часу, 

установленого на місяць, усього 

(сума ряд. 6020-6120) 

 

6010 

У рядку 6010 відображаються дані про кількість штатних працівників, яким 

оплачено 50 % і більше фонду робочого часу, установленого на звітний 

місяць колективним договором підприємства та чинним законодавством. У 

їхній кількості враховуються працівники, які перебували в оплачуваних 

відпустках, відрядженнях та були відсутні з інших причин зі збереженням 

середньої заробітної плати, крім випадків нарахувань за період тимчасової 

непрацездатності. 

Працівники, прийняті на половину ставки заробітної плати або тимчасово 

переведені на такий режим роботи, враховуються в рядку 6010 за умови 

відпрацювання не менше ніж 50 % фонду робочого часу, установленого для 

працівника, зайнятого повний робочий день 

у тому числі в розмірі, грн: 

до  
6020 

У рядках 6020-6110 здійснюється розподіл кількості працівників, зазначеної в 

рядку 6010, залежно від розмірів нарахованої їм заробітної плати. До 

заробітної плати включаються всі суми, нараховані за звітний місяць 

відповідно до пунктів 2.1-2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної 

плати. При цьому не враховуються суми перерахунків, здійснені за попередні 

періоди, а також інші виплати, що не належать до фонду оплати праці 

(глава 3 Інструкції зі статистики заробітної плати), зокрема допомога по 

тимчасовій непрацездатності, інші види допомоги, що здійснюються за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Суми, 

нараховані за період відпустки, враховуються тільки в тій частині, що 

припадає на звітний місяць. 

При заповненні форми № 1-ПВ (квартальна) межі інтервалів розподілу 

кількості працівників за розмірами заробітної плати встановлюються 

відповідно до розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб 

від до 1500,00  6030 

від 1500,01 до 2000,00 6040 

від 2000,01 до 2500,00 6050 

від 2500,01 до 3000,00 6060 

від 3000,01 до 3500,00 6070 

від 3500,01 до 4000,00 6080 

від 4000,01 до 5000,00 6090 

від 5000,01 до 10000,00 6100 

понад 10000,00 6110 
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Кількість штатних працівників, які 
повністю відпрацювали норму 
робочого часу, установлену на місяць 
(із рядка 6010) 

6130 

У рядку 6130 відображається кількість штатних працівників, які 
відпрацювали 100 % фонду робочого часу, установленого законодавством на 
відповідний місяць, включно з тими, які були у відрядженні. 
У цьому рядку також відображається кількість працівників, для яких запроваджено 
підсумований облік робочого часу, якщо вони повністю відпрацювали норму 
робочого часу, установлену згідно з графіком на звітний місяць 

із них працівники, в яких нарахована 
заробітна плата була в межах 
мінімальної заробітної плати, 
установленої законодавством  

6140 

У рядку 6140 із рядка 6130 виділяється кількість штатних працівників, у яких 
нарахована заробітна плата за повний місяць була в межах (менше або 
дорівнювала) мінімального розміру, установленого законодавством у цьому 
періоді 

Довідково. 
Облікова кількість штатних 
працівників на кінець місяця, яким 
установлено тарифну ставку (оклад, 
посадовий оклад) нижчу від 
прожиткового мінімуму, 
установленого законодавством для 
працездатної особи  

6150 

У рядку 6150 відображається кількість працівників на кінець звітного місяця, 
яким тарифну ставку (посадовий оклад) установлено нижче від прожиткового 
мінімуму для працездатної особи, що діяв у цьому періоді. Віднесення 
робітників, що працюють за відрядними розцінками, до цієї категорії 
здійснюється відповідно до встановленого окладу згідно з тарифним розрядом. 
До цієї кількості не включаються жінки, які перебувають у відпустках у 
зв’язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною до 
досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством. Водночас у 
цьому рядку враховується тимчасово прийнятий на їхнє робоче місце 
(посаду) працівник відповідно до чинного законодавства 

 

Розділ V. Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників 
 

Назва показників 
Код 

рядка 

За період із початку року 

середньооблікова кількість, осіб 
фонд оплати праці, 

тис. грн 
відпрацьовано, 
людино-годин 

А Б 1 2 3 
Із середньооблікової кількості штатних працівників: 

жінки  7010 
У графі 1 рядка 7010 відображається 
середньооблікова кількість жінок –  

У графі 2 цього 
рядка  

У графі 3 – 
відпрацьований 
ними час 
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штатних працівників, що визначається 

згідно з Інструкцією зі статистики 

кількості працівників. До розрахунку не 

включаються жінки, які перебувають у 

відпустці у зв’язку з вагітністю та 

пологами, а також для догляду за 

дитиною до досягнення нею віку, 

передбаченого чинним законодавством 

відображається 

фонд оплати праці 

жінок, включених до 

середньооблікової 

кількості штатних 

працівників 

 

працівники, оплата праці яких 

фінансується коштом 

державного та місцевого 

бюджету (заповнюють 

бюджетні установи 

(розпорядники бюджетних 

коштів) 

7020 

Рядок 7020 заповнюють установи та організації – розпорядники 

бюджетних коштів, які утримуються за рахунок державного чи 

місцевого бюджету і є неприбутковими. 

У графі 1 відображається середньооблікова кількість штатних 

працівників, оплата праці яких фінансується за рахунок коштів 

державного чи місцевого бюджету. 

У графі 2 відображається відповідно сума нарахувань цій категорії 

працівників тільки за рахунок видатків зазначених бюджетів  

 

Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні): 

зовнішні сумісники 
7030 

У рядку 7030 відображається середня кількість і фонд оплати 

праці зовнішніх сумісників. 
 

працюють за цивільно-

правовими договорами  

7040 

У рядку 7040 відображається середня кількість та фонд оплати 

працівників, які виконували роботи за цивільно-правовими 

договорами. До них належать фізичні особи (крім фізичних осіб-

підприємців), з якими укладені такі договори, за умови сплати 

страхових внесків до Пенсійного фонду України із суми оплати 

за виконані роботи. 

У рядку 7040 графи 1 не ураховуються штатні працівники 

підприємства, які одночасно уклали цивільно-правовий договір 

із цим підприємством 
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Розділ VІ. Інформація про укладання колективних договорів станом на 31 грудня 20__ р. 

 

Назва показників 
Код 

рядка 
Усього по підприємству 

А Б 1 

Показники розділу VІ форми № 1-ПВ (квартальна) заповнюються в цілому по підприємству, 

включно з найманими працівниками структурних підрозділів незалежно від їхнього місцезнаходження 

Кількість укладених і 

зареєстрованих колективних 

договорів, одиниць  

8010 

У рядку 8010 відображається фактична кількість укладених на звітну дату колективних 

договорів (угод) підприємства, які були зареєстровані місцевими органами державної 

виконавчої влади відповідно до частини одинадцятої статті 9 Закону України «Про 

колективні договори і угоди». 

Для відокремлених підрозділів (філій, представництв), на які поширюється дія 

колективного договору (угоди), у цьому рядку відображається наявність відповідної 

кількості колективних договорів (угод) 

Кількість працівників, які 

охоплені колективними 

договорами, осіб 

8020 

У рядку 8020 відображається кількість працівників, на яких поширюється дія укладених 

колективних договорів (угод), тобто всіх працівників, які включаються до облікової 

кількості штатних працівників підприємства відповідно до пунктів 2.4, 2.5 глави 2 

Інструкції зі статистики кількості працівників 

Розмір мінімальної місячної 

тарифної ставки (окладу), 

установлений у колективному 

договорі, грн 

8030 

У рядку 8030 відображається відповідно до змісту укладених на підприємстві 

колективних договорів (угод) розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового 

окладу) 

Розмір мінімальної місячної 

тарифної ставки (окладу), 

установлений у галузевій угоді, 

грн 

8040 
У рядку 8040 відображається розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового 

окладу), визначений у галузевій угоді, у сфері дії якої перебуває підприємство 

 8050  

 8060  
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Розділ VІI. Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці 

 

Назва показників 
Код 

рядка 

Усього по підприємству, 

за січень-грудень 20____ р. 

А Б 1 

Показники розділу VII форми № 1-ПВ (квартальна) відображають фактичні витрати підприємств, які здійснюють господарську 

діяльність з метою одержання прибутку, що спрямовані на забезпечення соціальних, культурно-побутових потреб працівників, а 

також інші витрати, пов’язані з утриманням робочої сили, незалежно від наявності укладеного колективного договору. 

Показники цього розділу заповнюються в цілому по підприємству (юридична особа, відокремлений підрозділ) та охоплюють 

період від 1 січня до 31 грудня попереднього року. 

До складу витрат, що відображаються в розділі VII, не включаються виплати, які входять до складу фонду оплати праці, що 

визначається згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, а також суми внесків до фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування й Пенсійного фонду України, інших нарахувань, податків та зборів на фонд оплати праці. 

До сум витрат, пов’язаних із придбанням в інших організацій товарів та послуг для працівників, включаються суми податку на 

додану вартість 

Сума витрат підприємства 

на утримання робочої сили, 

крім врахованих у фонді 

оплати праці (сума рядків 

із 9020 до 9060), тис. грн 

9010 

У рядку 9010 відображається сума витрат підприємства на утримання робочої сили, крім 

врахованих у фонді оплати праці 

(сума рядків із 9020 до 9060) 

у тому числі: 

витрати на соціальне 

забезпечення працівників 

9020 

У рядку 9020 відображаються витрати підприємств на соціальне забезпечення працівників, 

зокрема: 

страхові внески підприємств за договорами добровільного пенсійного страхування, 

укладеними з недержавними пенсійними фондами, на користь працівників; витрати на 

медичне страхування; соціальні допомоги та виплати, які здійснені за рахунок коштів 

підприємства за аналогією до передбачених законодавством, працівникам, які перебувають у 

відпустці для догляду за дитиною, при народженні дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми; 

суми допомоги колишнім працівникам підприємства; одноразова допомога працівникам, які 

виходять на пенсію, згідно з чинним законодавством та колективними договорами (угодами) 
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  суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору у випадках, визначених 

законодавством; суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні 

згідно з чинним законодавством; видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного 

фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій; компенсація моральної шкоди 

працівникам за рахунок коштів підприємства, що виплачується за рішенням суду; 

витрати підприємств на оплату послуг з лікування працівників, проходження ними медичного 

обстеження, які були надані закладами охорони здоров’я; матеріальна допомога разового 

характеру, що надається підприємством працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на 

оплату лікування, поховання, а також матеріальна допомога на оздоровлення дітей; інші 

витрати на соціальний захист працівників. 

У рядок 9020 не включаються суми, нараховані працівникам за загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням, та оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності 

внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві 

витрати на культурно-

побутове обслуговування 

працівників 

9030 

У рядку 9030 відображаються витрати на культурно-побутове обслуговування працівників, які 

здійснені безпосередньо підприємством або перераховані виборчому органу первинної 

профспілкової організації (профспілковому представнику) або іншим громадським 

організаціям на зазначені потреби, зокрема: 

утримання їдалень, профілакторіїв, санаторіїв, будинків і таборів відпочинку, медпунктів, 

бібліотек, клубів, спортивних споруд, дошкільних закладів тощо, що перебувають на балансі 

підприємств або фінансуються на умовах часткової участі; 

придбання медикаментів для лікувально-профілактичних установ, що перебувають на балансі 

підприємств або фінансуються на умовах часткової участі; проведення культурно-масових, 

спортивних та інших громадських заходів, зокрема на організацію гуртків, студій, придбання 

спортивної форми та інвентарю або оплату їхнього прокату, оренду приміщень для 

проведення зазначених заходів, оплату вартості подарунків до свят і квитків на видовищні 

заходи для дітей працівників тощо; благоустрій садівничих товариств (будівництво шляхів, 

енерго- та водопостачання, осушення й інші витрати загального характеру), будівництво 

гаражів для працівників; інші витрати на культурно-побутове обслуговування працівників 
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витрати на забезпечення 

працівників житлом 
9040 

У рядку 9040 відображаються витрати підприємств на забезпечення працівників житлом, 

зокрема: 

утримання житлового фонду, що перебуває на балансі підприємства або фінансується за 

рахунок коштів підприємства, без урахування заробітної плати працівників, що здійснюють 

його обслуговування; будівництво житла для працівників, погашення позик, виданих на 

індивідуальне будівництво, які не підлягають поверненню, або відсотків за користування 

ними, видачу субсидій; вартість житла, переданого у власність працівника тощо 

витрати на професійне 

навчання 
9050 

У рядку 9050 вдображаються суми витрат на професійне навчання кадрів, пов’язане з 

виробничою потребою, які включають: 

оплату за навчання працівників у вищих навчальних закладах та установах, підвищення 

кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів на підставі договорів між 

навчальними закладами та підприємством; стипендії слухачам підготовчих відділень, 

студентам, аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від 

виробництва у вищі навчальні заклади; оплату проїзду до місцезнаходження навчального 

закладу та назад; витрати, пов’язані з організацією навчального процесу (придбання 

навчального матеріалу, утримання будівель і приміщень, призначених для навчання, оренда 

приміщень для проведення навчання); оплату праці викладачів, що не перебувають у штаті 

підприємства; витрати на оплату участі та організацію семінарів, тренінгів, курсів 

підвищення кваліфікації власних працівників підприємства; інші витрати з підготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів. 

Якщо підприємство надавало інформаційно-консультаційні послуги працівникам інших 

організацій згідно з відповідними договорами між підприємствами, то у розділі VII такі 

витрати не враховуються 

інші витрати на робочу 

силу 
9060 

У рядку 9060 відображаються інші витрати на утримання робочої сили, зокрема: 

витрати на відрядження (уключаючи добові в повному обсязі, вартість проїзду та 

проживання); компенсаційні виплати та добові, які виплачуються при переїзді на роботу в 

іншу місцевість; надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів 

працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і  
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будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно 

проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер; витрати на колективне 

харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флотів, а також 

харчування льотного складу цивільної авіації при виконанні завдань польоту, які можуть 

бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються в період відрядження; вартість 

виданого згідно з чинними нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 

захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного 

харчування або відшкодування витрат працівникам за їх придбання в разі незабезпечення 

адміністрацією підприємства; вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які 

персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у разі потреби для 

виконання виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою роботи); витрати на перевезення 

працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці 

водіїв); витрати на оформлення закордонних паспортів та віз; витрати на послуги з пошуку 

та підбору кадрів; інші витрати (за винятком нарахувань податків та зборів на фонд 

оплати праці та інших видів податків та зборів) 

Довідково. 

Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників підприємства 

за січень-грудень 

попереднього року, осіб 

9070 

У рядку 9070 відображається середньооблікова кількість штатних працівників 

підприємства за січень-грудень попереднього року, яка розрахована відповідно до 

пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників 

 9080  

 9090  
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Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання № 6-ПВ (річна) 
 

Розділ І. Кількість працівників за якісним складом на 31 грудня звітного року 

 

Назва показників 
Код 

рядка 
Усього, осіб із них жінки 

А Б 1 2 

1. Облікова кількість штатних 

працівників на кінець року, 

усього 
12010 

У рядку 12010 відображається облікова кількість штатних працівників, 

визначених відповідно до положень розділу 2 Інструкції зі статистики кількості 

працівників. Показник узгоджується з даними рядка 5050 форми № 1-ПВ 

(термінова – квартальна) «Звіт з праці» за січень-грудень звітного року 

із них: 

1.2. Прийняті на умовах неповного 

робочого дня (тижня) 
12020 

У рядку 12020 відображається кількість працівників, які згідно з трудовим 

договором прийняті на роботу на умовах неповного робочого дня (тижня) або 

яким надалі було встановлено неповний робочий день (тиждень) за згодою 

працівника 

1.3. У віці 15-35 років 12030 
У рядках 12030-12060 здійснюється розподіл працівників за віковими групами 

залежно від повних років, що виповнилися їм за станом на кінець року 

1.4. Мають вищу освіту за 

освітніми рівнями: 

– неповна та базова вища освіта 12070 

У рядках 12070, 12080 відображається кількість працівників із неповною, базовою 

та повною вищою освітою (відповідно до статті 7 Закону України «Про вищу 

освіту»), які мають документ про вищу освіту відповідного навчального закладу. У 

разі здобуття освіти в кількох вищих навчальних закладах рівень освіти 

визначається відповідно до навчального закладу вищого рівня акредитації, який 

закінчив працівник 
– повна вища освіта 12080 

1.5. Отримують пенсію, усього 12090  

у тому числі: 

– за вислугу років 
12100 

У рядку 12100 відображається кількість працівників, які отримують пенсії за 

вислугу років відповідно до законодавства, що діяло раніше (пункт 2 Прикінцевих 

положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування») 
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А Б 1 2 

– за віком 12110 

У рядку 12110 відображається кількість працівників, які в разі досягнення 

пенсійного віку отримують пенсію за віком згідно зі статтями 26-29 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Крім того, до 

зазначеної кількості враховуються: працівники, які отримують пенсії за віком на 

пільгових умовах, зокрема ті, які працювали або працюють на підземних роботах, 

на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці за списком 

№ 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 

виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом 

Міністрів України; пенсії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та інші 

– по інвалідності, усього 12120 

У рядку 12120 відображається кількість працівників, які відповідно до статті 30 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

отримують пенсії в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову 

втрату працездатності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, 

не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства), або пенсії по інвалідності від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання 

із них III групи 12130  

1.6. Перебувають у відпустці у 

зв’язку з вагітністю та пологами, 

усього 

12140 

У рядку 12140 відображається кількість жінок, які відповідно до статті 17 Закону 

України «Про відпустки» на кінець звітного періоду перебувають в оплачуваних 

відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами 

1.7. Перебувають у відпустці по 

догляду за дитиною до досягнення 

нею віку, встановленого чинним 

законодавством, усього 

12150 

У рядку 12150 відображається кількість осіб, які відповідно до статті 18 Закону 

України «Про відпустки» на кінець звітного періоду перебувають у відпустках для 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

1.8. Проживають на території 

інших регіонів (АР Крим, 

областей, м. Київ, м. Севастополь, 

поза межами України) 

12160 

У рядку 12160 відображається кількість працівників, які щоденно або не рідше 

одного разу на тиждень здійснюють поїздки на роботу (незалежно від виду транспорту) 

до іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж їхнє місце проживання 

(області, м. Київ та м. Севастополь), тобто які створюють маятникову міграцію 
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А Б 1 2 

1.9. Мають науковий ступінь 12170 

У рядку 12170 відображається кількість працівників, які захистили дисертацію на 

здобуття наукового ступеня й отримали диплом доктора чи кандидата наук 

незалежно від дати його видачі 

1.10. Винахідники і 

раціоналізатори 
12180 

У рядку 12180 відображається кількість працівників, які надали заявки на винаходи 

та раціоналізаторські пропозиції незалежно від давності поданої заявки та кількості 

таких заяв. Вона визначається на основі даних первинного обліку за формами  

N ІВ-1 «Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 

компонування (топографії) інтегральних мікросхем, що подані в Україні» та N ІВ-4 

«Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій» 

1.11. Зайняті в умовах, що не 

відповідають санітарно-

гігієнічним нормам (за 

результатами атестації робочих 

місць за умовами праці) 

12190 

У рядку 12190 відображається кількість працівників, які зайняті на роботах зі 

шкідливими умовами праці, де хоча б один шкідливий виробничий фактор 

перевищує граничнодопустиму концентрацію або гранично допустимий рівень, 

установлений нормами, визначеними відповідно до Гігієнічної класифікації праці 

за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, 

важкості та напруженості трудового процесу, затвердженої наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528. Дані заповнюються на підставі 

результатів проведеної атестації робочих місць за умовами праці (санітарно-

гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу), 

результати якої відображаються у «картах умов праці» робочих місць. При цьому 

незалежно від кількості небезпечних і шкідливих факторів, які впливають на 

працівника, він ураховується тільки один раз 

 12200   

 12210   
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Розділ ІІ. Підготовка працівників 

 

Назва показників 
Код 

рядка 

Навчено у звітному 

році, усього осіб 

у тому числі: 

первинна 

професійна підготовка 
перепідготовка 

усього із них жінки усього із них жінки 

А Б 1 2 3 4 5 

У цьому розділі наводяться дані про всіх штатних працівників облікового складу (крім сумісників), включно з тими, які 

звільнилися впродовж року, але у звітному році їх було навчено на виробництві за рахунок коштів підприємства, установи, 

організації (далі – підприємства) незалежно від форми навчання та типу навчального закладу. Особи, які навчалися за рахунок 

власних коштів, не враховуються. 

Показники повинні підтверджуватися наявністю документів про освіту – свідоцтвом, довідкою, дипломом тощо. Працівники, 

які протягом року проходили навчання на виробництві декілька разів, незалежно від кількості видів навчання враховуються у 

звіті один раз відповідно до програми навчання більшої тривалості. При цьому не враховуються форми навчання з тривалістю 

програми навчання менше ніж 8 годин 

3. Навчено новим 

професіям (первинна 

професійна підготовка, 

перепідготовка), усього 

(ряд. 13020 + ряд. 13050) 

13010 

У рядку 13010 у графах 2, 3 відображається кількість осіб, які у звітному році на 

виробництві здобули першу професію, у графах 4, 5 – другу професію або всі наступні за 

рахунок коштів підприємства. 

Первинна професійна підготовка робітників на виробництві здійснюється з числа осіб, які 

зараховані на роботу учнями 

3.1. Безпосередньо на 

виробництві, усього 
13020 

У рядку 13020 відображається кількість навчених працівників, професійні вимоги до яких 

допускають їхню підготовку безпосередньо на виробництві (групи професій 4-8 згідно з 

Класифікатором професій ДК 003:2005, затвердженим наказом Держстандарту України від 

26.12.2005 № 375, зокрема: технічні службовці, працівники сфери торгівлі та послуг, 

кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та 

рибальства, кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування, 

експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання 

устаткування та машин 
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А Б 1 2 3 4 5 

у тому числі за формами 

навчання: 

– індивідуальна  13030 

У рядках 13030, 13040 працівники, навчені новим професіям на виробництві, 

розподіляються за формами навчання відповідно до пункту 3.2 Положення про професійне 

навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151  – курсова  13040 

3.2. У навчальних 

закладах різних типів за 

договорами, усього  13050 

 

у тому числі: 

– професійно-технічних 
13060 

У рядку 13060 відображається кількість працівників, яких за направленням підприємства у 

звітному році навчено новим професіям на договірних засадах у професійно-технічних 

навчальних закладах 

– вищих (І-ІV рівнів 

акредитації)  
13070 

У рядку 13070 відображається кількість керівників, професіоналів, спеціалістів (1-3 групи 

згідно з Класифікатором професій), а також кваліфікованих та інших працівників, навчених 

новим професіям на договірних засадах у вищих навчальних закладах 

4. Навчено новим 

професіям керівників, 

професіоналів, фахівців 

(із ряд. 13010) 13080 

У рядку 13080 із загальної кількості тих, хто пройшов професійне навчання новим 

професіям, окремо виділяється кількість керівників, професіоналів, фахівців 

5. Крім того, навчались 

за кордоном 
13090 

У рядку 13090 відображається кількість працівників, які за рахунок підприємства пройшли 

перепідготовку (навчання новим професіям) за кордоном та отримали відповідний 

документ про освіту 
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Розділ ІІІ. Підвищення кваліфікації 

 

Назва 

показників 

Код 

рядка 

Навчено у 

звітному році, 

усього осіб 

у тому числі: 

Із 

гр. 1 

жінки 
керівники 

професіонали, 

фахівці 

технічні 

службовці 

кваліфіковані та інші 

робітники 

усього 

із них підвищили 

кваліфікаційний 

розряд 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

 

Дані рядків 14010-14040 у графах 1-5 розподіляються за відповідними професійними групами (1-9), 

визначеними згідно з Класифікатором професій 

6. Підвищили 

кваліфікацію, 

усього  

(ряд. 14020 + 

ряд. 14030) 

14010 

У рядку 14010 відображається загальна кількість працівників (крім сумісників), які пройшли 

навчання з підвищення кваліфікації (включно з тими, які звільнилися впродовж року, але у 

звітному році їх було навчено за рахунок коштів підприємства). Форми такого навчання визначені 

пунктами 3.4-3.5 Положення та передбачають навчання на виробничо-технічних курсах, курсах 

цільового призначання, стажування, спеціалізацію, довго- та короткострокове підвищення 

кваліфікації та інші форми 

у тому числі: 

6.1. Безпосередньо 

на виробництві 

14020 

У рядках 14020, 14030 працівники розподіляються за місцем проведення навчання: безпосередньо 

на підприємстві (за місцем роботи) або в навчальних закладах (академії, інститути (центри) 

підвищення кваліфікації, перепідготовки тощо) 

6.2. У 

навчальних 

закладах різних 

типів за 

договорами 

14030 

7. Крім того, 

навчались за 

кордоном 

14040 
У рядку 14040 окремо виділяються особи, які пройшли навчання з підвищення кваліфікації за 

кордоном 

 14050        
  


