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Право профспілок на інформацію  
про роботодавців та її моніторинг

Статтею 1 Закону України «Про інформацію» інформація визначена як «будь-які відомості та/
або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електрон ному 
вигляді». Виконання профспілками своєї головної функції – здійснення представництва та захисту 
трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки – нерозривно пов’язане з 
правом на інформацію, у тому числі на інформацію про певні аспекти діяльності роботодавців.

Право на інформацію дозволяє профспілкам забезпечувати реалізацію їхніх прав, 
закріп лених законодавством. Відсутність права на інформацію за відсутності права законодав-
чої іні ціативи профспілок істотно ускладнила б реалізацію ними у сучасних умовах більшості з 
власних прав.

Профспілка металургів і гірників України (далі – ПМГУ, Профспілка), виконуючи свою захисну 
функцію, як впливовий стейкхолдер (зацікавлена сторона, від англійського stakeholders – особа, 
зацікавлена або така, що має якісь вимоги до діяльності компанії, яка може сприяти або протидіяти 
рішенням, що приймає керівницт во компанії) виступає зацікавленим користувачем інформації про 
діяльність підприємств, на яких діють її первинні організації. Така інформація є важливою допомо-
гою переважній більшості керівників і спеціалістів профкомів первинок, які неминуче стикаються з 
непростою проблемою формування аргументованої позиції профспілкової сторони у переговорах 
з роботодавцями.

Багатьом профспілковим лідерам і спеціалістам відомо: при укладенні ефективного колек-
тивного договору (далі – КД) та його виконанні сподіватися на добрі відносини з представниками 
роботодавців не варто з наступних причин:

• по-перше – це природне протиріччя між працею та капіталом,
• по-друге, при усталеній меті максимізації прибутку підприємств нова зміна їхнього менедж-

менту іноді не тільки не наслідує досягнутий рівень позитивної соціальності управління, а й знижує 
його, що ускладнює відносини між роботодавцем і працівниками.

Для кваліфікованих підготовки та проведення колдоговірної кампанії необхідно, щоб профкоми 
володіли достовірними відомостями, що стосуються, у тому числі, умов і оплати праці членів трудо-
вих колективів підприємств, яких вони представляють, їхньої мотивації, дотримання законодавства 
про працю, використання відпусток, соціального захисту як зайнятих, так і вивільнених працівни-
ків, тощо. Крім того, члени трудових колективів підприємств ГМК мають право знати про перспек-
тиви розвитку компаній, заробітну плату персоналу (в межах чинного законодавства), його плано-
вану й фактичну чисельність, плани щодо збереження та створення нових робочих місць і підви-
щення кваліфікації, зміни у виробництві та структурі компаній, дані про соціальні виплати та пільги, 
пенсійне забезпечення і т.п.

Для аргументованого соціального діалогу, обґрунтування реальних для виконання 
проєктів норм КД та змін до нього, контролю виконання КД і дотримання трудового зако-
нодавства профспілкова сторона має чітко уявляти фінансово-економічний стан робото-
давця та володіти іншою, потрібною для ведення колективно-договірної роботи, інфор-
мацією про його фінансово-господарську діяльність (треба врахувати, що представники 
роботодавців нерідко з різних причин не бажають її розкривати та створюють ілюзію неможли-
вості взяття роботодавцем на себе деяких соціальних зобов’язань).

Саме тому профкому необхідно в динаміці та межах чинного законодавства здійсню-
вати кваліфікований МОНІТОРИНГ (пошук, збір, систематизацію та спостереження з метою 
подальшого аналізу) різноманітної інформації щодо аспектів цієї діяльності.

Чітко регламентованих процедур такого моніторингу не існує. В такому процесі треба виходити 
з його цілей, набутого практичного досвіду профспілкової організації в економічній сфері та сфері 
комунікацій, а також інтелектуального підходу та оцінки корисних джерел відповідної інформації 
профактивом і спеціалістами організації, та, за потреби, – залученими нею для цього сторонніми 
консультантами.

Кваліфікований підхід до моніторингу передбачає отримання відповідної достовірної економіч-
ної інформації від роботодавця, яка має бути ним надана на запит первинної організації профспілки.
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Строки та перелік інформації, яку роботодавець
зобов’язаний надавати на запит організацій Профспілки

Сумлінне надання роботодавцем представникам профспілкової організації запитуваної нею 
інформації, згідно законодавству та діючій Галузевій угоді ГМК України, сприяє кращому взаєморо-
зумінню між сторонами соціального діалогу та підвищує його результативність.

Право на інформацію може бути реалізоване організаціями Профспілки на підставі, 
зокрема, норм наступних нормативно-правових актів:

• Закон України «Про інформацію» (стаття 6),
• Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-еконо-

мічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки (пункт 4.5),
• Галузева угода ГМК України на 2011-2012 роки (пункт 2.4),
• Кодекс законів про працю України (стаття 251),
• Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (статті 28, 45),
• Закон України «Про колективні договори і угоди» (стаття 10),
• Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (стаття 14),
• Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» (стаття 11),
• Закон України «Про акціонерні товариства» (пункт 4 статті 59, стаття 77, 78),
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» (статті 39, 40, 41),
• Принципи корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. 

№955 (пункт 4 розділу ІІ та пункт 4 розділу ІІІ),
• Закон України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» (статті 4, 13).

Наведемо деякі з них:
• Закон України «Про колективні договори і угоди»
Стаття 10. Колективні переговори
Сторони колективних переговорів зобов’язані надавати учасникам переговорів всю необхідну 

інформацію щодо змісту колективного договору, угоди. Учасники переговорів не мають права розго-
лошувати дані, що є державною або комерційною таємницею, і підписують відповідні зобов’язання.

• Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
Стаття 28. Право профспілок, їх об’єднань на інформацію з питань праці та соці-

ально-економічного розвитку 
Профспілки, їх об’єднання мають право одержувати безоплатно інформацію від роботодавців 

або їх об’єднань, державних органів та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються 
трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформацію про 
результати господарської діяльності підприємств, установ або організацій. Зазначена інформація 
має бути надана не пізніше п’ятиденного терміну.

Стаття 45. Обов’язок роботодавця надавати інформацію на запити профспілок, їх 
об’єднань

Роботодавці, їх об’єднання зобов’язані в тижневий термін надавати на запити профспілок, їх 
об’єднань інформацію, яка є в їхньому розпорядженні, з питань умов праці та оплати праці праців-
ників, а також соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання 
колективних договорів і угод.

• Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – ЗУ 
«Про бухоблік»)

Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності
1. Підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність органам, до сфери управління яких 

вони належать, трудовим колективам на їхню вимогу, власникам (засновникам) відповідно до уста-
новчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам державної влади та іншим 
користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства.

2. Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною 
інформацією та не належить до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених 
законом. На фінансову звітність не розповсюджується заборона щодо поширення статистичної 
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інформації. Підприємства зобов’язані надавати копії фінансової звітності та консолідованої фінан-
сової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України 
«Про доступ до публічної інформації».

3. Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітен-
тами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загально-
державному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, 
зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну 
фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком 
на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані 
не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову 
звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

…
Підприємства зобов’язані забезпечувати доступність фінансової звітності та консолідованої 

фінансової звітності для ознайомлення юридичних та фізичних осіб за місцезнаходженням цих 
підприємств.

4. Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють річну фінансову звітність, річну 
консолідовану фінансову звітність не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, 
шляхом розміщення на своїй веб-сторінці.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського 
обслуговування бюджетних коштів, оприлюднює річну консолідовану фінансову звітність про 
загальний майновий стан та результати діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів не 
пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, на своїй веб-сторінці.

5. У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випад-
ках, передбачених законом, публікує його протягом 45 днів після затвердження.

6. Підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану 
фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової 
звітності за результатами проведення аудиторської перевірки, з метою виправлення самостійно 
виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої фінансової звіт-
ності та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і 
фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.

Обов’язок роботодавця надавати інформацію про власну діяльність визначений у 
діючій Галузевій угоді ГМК України. Згідно пункту 2.4 сторона власників зобов’язується надавати 
профспілковим комітетам інформацію про економічний і фінансовий стан підприємств у рамках 
державних форм статистичної звітності та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством, 
згідно встановленим строкам.

Незважаючи на те, що за статтею 1 Закону України «Про державну статистику» конфіден-
ційна інформація – це статистична інформація, яка належить до інформації з обмеженим досту-
пом і знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремого респондента та поширю-
ється виключно за його згодою відповідно до погоджених з ним умов, пункт 2.4 Галузевої угоди 
фактично містить згоду роботодавців, які знаходяться в сфері її дії, на надання відповідної 
статистичної інформації і фінансової звітності (як річної, так і квартальної) профспілковим 
комітетам. Отримати таку інформацію профком може, звернувшись із запитом до уповноваженого 
органа роботодавця (з урахуванням норм статуту роботодавця та його внутрішніх нормативних 
документів). 

Не виключено, що інформація роботодавців за встановленими формами фінансової і статис-
тичної звітності може стати відкритою. Проєкт відповідної постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня №835 і від 30 листопада 
2016 р. №867» вже винесений на обговорення.

Перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці

В роботі з моніторингу інформації щодо діяльності роботодавців важливо застосовувати 
Постанову КМУ від 9 серпня 1993 року №611, згідно якої не становлять комерційної таємниці:

• установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи госпо-
дарською діяльністю та її окремими видами;
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• інформація за встановленими формами державної звітності;
• дані, необхідні для здійснення перевірки обчислення і сплати податків та інших обов’язкових 

платежів;
• відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за профе-

сіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;
• документи про сплату податків і обов’язкових платежів;
• інформація про забруднення навколишнього середовища, недотримання безпечних умов 

праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров’ю, а також інші порушення законодавства 
України та розміри заподіяних при цьому збитків;

• документи про платоспроможність;
• відомості про участь посадових осіб підприємства у кооперативах, малих підприємствах, 

спілках, об’єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;
• відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.
Підприємства зобов’язані подавати зазначені у цій постанові відомості органам державної 

виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам, іншим юридичним особам відповідно 
до чинного законодавства за їхньою вимогою.

Види джерел інформації про діяльність роботодавців

Для пошуку та збору інформації про діяльність роботодавця необхідно використовувати різно-
манітні джерела, найважливішими з яких за напрямами формування та надходження інформа-
ції є внутрішні – ті, що формуються всередині самого підприємства (внутрішньогосподарські) та 
зовнішні – ті, що публікуються або формуються в інших підприємствах та надходять з них та 
інформаційної індустрії.

До внутрішніх джерел інформації про підприємство відносяться дані бухгалтерського, 
статистичного та оперативного обліку й звітності, планові та нормативні дані, розроблені на підпри-
ємстві та т.п.

Зовнішніми джерелами інформації можуть бути:
• матеріали перевірок податкової служби,
• пояснювальні та інформаційні (довідкові) записки,
• переписка з керівними організаціями, фінансовими та кредитними установами,
• матеріали періодичних і спеціальних аналітичних видань та компаній, зокрема таких, як:
 – Державне підприємство «Укрпромзовнішекспертиза» – провідна компанія України в 

галузі маркетингу та експертних оцінок зовнішньоекономічних контрактів,
 – інформаційно-аналітичний портал «УкрРудПром» – інформаційно-аналітичний 

портал (висвітлює події гірничо-металургійного комплексу та діяльність фінансово-промисло-
вих груп, бізнес яких пов’язаний з найбільшою (металургійною) галуззю промисловості),

 – медіапортал про ГМК і промисловість GMK Center та інші,
• конференції, ділові зустрічі, наради,
• прес-релізи та звіти компаній,
• господарсько-правові документи,
• дані статистичних збірників,
• різні звіти та публікації державних та інформаційних агентств і торгівельних асоціацій 

(зокрема, інформаційного агентства «Мінпром»),
• наукові публікації, довідники,
• інші юридичні особи – партнери та конкуренти підприємства,
• володіюча величезними ресурсами мережа Internet (Інтернет), у т.ч. сайти органів влади, 

веб-сайти самих підприємств та інші.
Використовуючи інформацію з цих джерел, у колективно-договірному процесі доцільно 

і важливо обґрунтовувати вимоги до роботодавця з урахуванням, зокрема:
1) поточної оцінки фінансового стану підприємства та результатів його діяльності (до 

цього процесу можна залучати як підготовлених спеціалістів профкомів, так і, при необхідності та 
за домовленістю, сторонніх консультантів – економістів, бухгалтерів та інших спеціалістів в галузі 
фінансів, у тому числі членів Профспілки),
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2) норм статуту та внутрішніх нормативних документів відповідного роботодавця (поло-
жень, регламентів і т.п.), що визначають повноваження, зокрема, його наглядової ради, виконавчого 
та інших органів,

3) рішень роботодавця, що зачіпають права та інтереси трудового колективу.
Виходячи з цього, дуже важливим є закріплення у КД норм, що регламентують участь пред-

ставника профкому у загальних зборах, засіданнях наглядової ради і виконавчого органу робото-
давця та порядок отримання профспілковою стороною КД інформації про прийняті органами робо-
тодавця з відповідних питань рішення.

У колективних переговорах найбільш складним є пошук компромісу між сторонами КД 
в економічній (в першу чергу, фінансовій) площині його норм. В цьому процесі на перший 
план майже завжди виходять аргументи, базою яких є ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ окремих 
аспектів фінансово-господарської діяльності підприємства та її результатів. Робити, розгля-
дати і застосовувати його треба з позиції досягнення балансу інтересів найманих працівників і 
роботодавця щодо справедливого розподілу отриманого підприємством доходу: на працюючому 
підприємстві, яке приносить дохід власникам його корпоративних прав, мають бути забезпечені 
гідні умови праці членів його трудового колективу – членів Профспілки.

Для цілей економічного аналізу джерела інформації можна розділити на облікові, планові та 
поза облікові.

Облікові джерела інформації – це всі дані, які містяться в документах бухгалтерського, 
статистичного та оперативного обліку, а також всі види звітності, первинна облікова документа-
ція. Оперативний облік і звітність дають можливість більш швидкого в порівнянні зі статистикою 
й бухгалтерським обліком отримання необхідних для здійснення аналізу даних (наприклад, про 
виробництво та відвантаження продукції, про стан виробничих запасів) і тим самим створюють 
умови для підвищення ефективності його проведення.

Планові джерела інформації – до них відносяться всі типи планів, які розробляються на 
підприємстві (бізнес-плани різних видів, технологічні карти (карти техпроцесів) та інші), а також 
нормативні матеріали, кошториси, проектні завдання й т.д.

Позаоблікові джерела інформації – це документи, що регулюють господарську діяльність, а 
також дані, що не відносяться до перерахованого вище, у тому числі установчі та внутрішні норма-
тивні документи підприємств (статути, положення). Профкомам необхідно враховувати норми цих 
документів при обґрунтуванні вимог профспілкової сторони до роботодавців, у тому числі, вихо-
дити з відповідних повноважень їхніх органів та їхніх рішень.

Позаобліковими джерелами інформації також, зокрема, є:
• офіційні документи, якими повинен керуватися суб’єкт господарювання у своїй діяльності: 

Закони України, Укази Президента, постанови Верховної Ради й місцевих органів влади, рішення 
та накази органів роботодавців (у т.ч. загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу), акти 
ревізій і перевірок, розпорядження керівників,

• господарсько-правові документи: договори, угоди, рішення судових органів,
• рішення загальних зборів (конференцій) трудового колективу в цілому або по окремих 

пи таннях,
• матеріали вивчення передового досвіду та аналітичні матеріали, інтерв’ю керівників і мене-

джерів роботодавців та їхніх об’єднань, у тому числі ті, що можуть бути отримані з різних джерел 
інформації, якими є Інтернет-ресурси, радіо, телебачення, преса та інші,

• технічна та технологічна документація,
• усна інформація, отримана під час зустрічей з членами трудового колективу або представ-

никами інших підприємств.

Джерела інформації, які доцільно використовувати
в першочерговому порядку для аналізу діяльності роботодавців

Важливими та змістовними джерелами офіційної інформації про діяльність роботодавців, які 
треба аналізувати в першу чергу, зокрема, є:

• фінансова звітність,
• статистична звітність,
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• звіти про управління, які є супутниками фінансової звітності деяких компаній згідно чинного 
законодавства,

• веб-сайти Профспілки металургів і гірників України та Федерації профспілок України,
• веб-сайти роботодавців,
• Загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондо-

вого ринку у мережі Інтернет,
• Інтернет-портали та офіційні видання (у т.ч. газети, бюлетені) органів влади,
• Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських 

формувань.

Посилання, рекомендовані для першочергового використання:
Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України)

www.kmu.gov.ua
Офіційний веб-портал парламенту України

www.rada.gov.ua
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  

(безкоштовний запит)
https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search

Сайт Міністерства фінансів України
www.mof.gov.ua 

Сайт Держстату (Державна служба статистики України)
www.ukrstat.gov.ua 

Офіційний веб-портал Федерації професійних спілок України
www.fpsu.org.ua

Сайт Профспілки металургів і гірників України
www.pmguinfo.dp.ua

Сайт Федерації металургів України
www.fedmet.org

Сайт Федерації роботодавців України
www.fru.org.ua

Сайт Конфедерації роботодавців України
www.employers.org.ua

Загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів  
та фондового ринку про ринок цінних паперів

www.stockmarket.gov.ua

Фінансова та статистична (бухгалтерська) звітність роботодавця
Фінансова звітність

Ключове місце в процесі моніторингу інформації та забезпеченні аналітичної роботи, 
яка здійснюється профкомом у колективно-договірному процесі, належить фінансовій звіт-
ності роботодавця.

Фінансова звітність – звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати 
діяльності підприємства (стаття 1 ЗУ Про бухоблік). Вона складається з балансу (звіту про 
фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух 
грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

Загальні вимоги до фінансової звітності встановлені Національним положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», який затверджений Наказом 
Мінфіну №73 від 07.02.2013 р. (в ньому наведені форми фінансових звітів із зазначенням додатко-
вих можливих для вписування статей (рядків)).

Форми фінансової звітності наведені в додатку 1 до цих рекомендацій.
Безпосередньо право трудового колективу вимагати надання йому фінансової звітності робо-

тодавця передбачено пунктом 1 статті 14 ЗУ Про бухоблік.
Використовуючи підходи до аналізу фінансової звітності, викладені у відповідних рекоменда-

ціях Центральної ради ПМГУ й матеріалах модульних програм «Школа переговірників» та «Школа 
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економічних знань», для порівняння та обґрунтування вимог профспілкової сторони в колективних 
переговорах бухгалтерську (фінансову) звітність доцільно аналізувати в динаміці за декілька звіт-
них періодів (кварталів, років) поспіль.

Перелік та характеристика форм фінансової звітності
Таблиця 1

№ Звітна форма Характеристика І
1 Баланс (Звіт про 

фінансовий стан, 
форма 1)

Відображає стан підприємства (його активів, зобов’язань і капіталу) на певну 
дату. По різниці в показниках балансу на початок і кінець звітного періоду 
характеризують зміни фінансового стану підприємства (рік, квартал)

2 Звіт про фінансові 
результати (Звіт 
про сукупний дохід, 
форма 2)

Показує доходи, видатки, прибуток і збитки від діяльності підприємства за 
період часу між двома балансами (рік, квартал)

3 Звіт про рух грошових 
коштів (форма 3)

Інформує про наявність, джерела надходження й напрямки використання 
коштів на підприємстві за звітний і попередній періоди (рік)

4 Звіт про власний 
капітал (форма 4)

Розкриває види власного капіталу та зміни, які в ньому відбуваються протягом 
звітного періоду (рік)

5 Примітки до річної 
фінансової звітності 
(форма 5)

Деталізують та обґрунтовують окремі статті фінансових звітів, а також 
відображають інші відомості, надання яких передбачено бухгалтерськими 
стандартами – складаються за рік. Саме цей документ надає повну 
інформацію для прийняття управлінських рішень

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.
Проміжна звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти 

місяців. Відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися й за 
інші періоди.

Згідно статті 121 ЗУ Про бухоблік підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні 
акціо нерні товариства, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, 
а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається 
Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність 
за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Зокрема, до переліку підприємств, зобов’язаних формувати фінансову звітність за МСФЗ, 
входять:

Таблиця 2

№ Підприємства Рік початку переходу
1 Публічні акціонерні товариства (ПАТ) 2012
2 Великі підприємства* 2018
3 Підприємства, які є емітентами цінних паперів, якщо їхні цінні папери 

допущені до торгів на біржах (будь-якої організаційно-правової форми)
2018

4 Підприємства, які займаються видобуванням корисних копалин 
загальнодержавного значення**

2018

* Велике підприємство – це підприємство, для якого виконується мінімум 2 з 3 критеріїв на дату складання 
річної фінансової звітності за рік, що передує звітному:
– балансова вартість активів – більше 20 млн євро,
– чистий дохід від реалізації продукції – більше 40 млн євро,
– середня чисельність працюючих – більше 250 чоловік (підпункт 2 статті 2 ЗУ Про бухоблік);
** перелік цих копалин міститься в постанові КМУ від 12.12.1994 р. №827

Переважна більшість роботодавців ГМК України складає фінансову звітність за МСФЗ. За оцін-
кою експертів суть їхня полягає в тому, що підприємство обліковує витрати в обсязі і за видами, які 
дають йому змогу визначити реальну витратну частину, в тому числі повну собівартість кожного 
виду продукції чи окремого виробу, не беручи до уваги обмеження, встановлені українським зако-
нодавством. Українські стандарти фінансової звітності суворо регламентують перелік витрат і 
методи їхнього визнання, тоді як МСФЗ надають у цьому питанні більшу самостійність. Крім того, 
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використання підприємством МСФЗ надає змогу інвесторам  більш точно визначитися з доціль-
ністю і ризиками вкладення в нього коштів, щоб захистити таким чином свої інтереси.

Статистична звітність

Поряд із моніторингом та аналізом фінансової звітності доцільно проводити моніторинг та 
аналіз статистичної звітності підприємства, що відображає в деталізованому вигляді окремі 
сторони його виробничих і соціальних процесів. Статистична звітність доповнює фінансову, 
зокрема, даними про процеси і явища, які не мають вартісної оцінки.

Статистична звітність – форма статистичного державного спостереження, при якій уповно-
важеним органам державної статистики від підприємств (організацій, установ) за підписами осіб, 
відповідальних за подачу й вірогідність даних, надходить необхідна інформація у вигляді законно 
встановлених звітних документів (статистичних звітів). Статистичні звіти звичайно надаються в 
органи державної статистики за місцем реєстрації суб’єктів господарювання. Для заповнення 
даних державних статистичних спостережень необхідними є форми фінансової звітності, 
зазначені в таблиці 1.

Показники статистичної звітності можуть відрізнятися від аналогічних показників фінансо-
вої звітності. Це пов’язано з розбіжностями в методології їхньої підготовки (статистичний облік 
ведеться за іншими принципами, ніж бухгалтерський), тому, розглядаючи наявні статистичну та 
фінансову звітність, варто про аналізувати, показники з якої з них краще використовувати 
при підготовці до переговірного процесу з роботодавцями та у його ході.

Форми державних статистичних спостережень (форми статистичної звітності) затверджені 
розпорядником – Державною службою статистики України (наказ №344 від 08.12.2020 р. «Про 
затвердження загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2021 
рік») та представлені на сайті www.ukrstat.gov.ua.

Рекомендовані для здійснення моніторингу інформації
про економічну діяльність роботодавця 

форми державних статистичних спостережень на 2021 рік

Таблиця 3

Економічна статистика

№ 
з/п

Найменування форми, дата 
та номер наказу щодо її 

затвердження

Індекс 
форми

Періодич-
ність Хто подає Строк 

подання

2.03.01 Діяльність підприємств
1 Структурне обстеження 

підприємства
(22.07.2020 №223)

1-підприємництво річна юридичні особи 
(підприємства)

не пізніше 
28 лютого

2 Структурне обстеження 
підприємства
(26.07.2018 №160)

2-підприємництво річна юридичні особи 
(підприємства)

не пізніше 
28 лютого

3 Звіт про взаєморозрахунки 
з нерезидентами
(28.05.2019 №174)

1-Б річна юридичні особи 
(підприємства)

не пізніше 
9 лютого

2.03.02 Послуги
4 Звіт про обсяги 

реалізованих послуг 
(13.06.2019 №208)

1-послуги квартальна юридичні особи, 
відокремлені 

підрозділи 
юридичних осіб

не пізніше  
25 числа місяця, 

наступного за 
звітним періодом

2.03.04 Капітальні інвестиції
5 Звіт про капітальні 

інвестиції 
(26.08.2020 №256)

2-інвестиції квартальна юридичні особи не пізніше 
25 числа місяця, 

наступного за 
звітним кварталом
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2.03.05 Основні засоби
6 Звіт про наявність і рух 

необоротних активів, 
амортизацію та капітальні 
інвестиції (26.08.2020 №256)

2-ОЗ ІНВ річна юридичні особи не пізніше 
28 лютого

2.03.09 Промисловість
7 Звіт про виробництво та 

реалізацію промислової 
продукції (31.05.2019 №182)

1П-НПП річна юридичні особи, 
відокремлені 

підрозділи 
юридичних осіб

не пізніше 
28 лютого

8 Звіт про виробництво 
промислової продукції за 
видами (31.05.2019 №180)

1-П місячна юридичні особи, 
відокремлені 

підрозділи 
юридичних осіб

не пізніше 
4 числа місяця, 
наступного за 

звітним
9 Звіт про економічні показ-

ники короткострокової 
статистики промисловості 
(31.05.2019 №178)

1-ПЕ місячна юридичні особи, 
відокремлені 

підрозділи 
юридичних осіб

не пізніше 12 
числа місяця, 
наступного за 

звітним
Оплата праці та соціально-трудові відносини

№ 
з/п

Найменування форми, дата 
та номер наказу щодо її 

затвердження

Індекс 
форми

Періодич-
ність Хто подає Строк 

подання

1.02.02 Оплата праці та соціально-трудові відносини
10 Звіт із праці 

(17.06.2020 №179)
1-ПВ місячна юридичні особи, 

відокремлені 
підрозділи 

юридичних осіб

не пізніше 
7 числа місяця, 
наступного за 

звітним періодом
11 Звіт із праці 

(17.06.2020 №178)
1-ПВ квартальна юридичні особи, 

відокремлені 
підрозділи 

юридичних осіб

не пізніше 
7 числа місяця, 
наступного за 

звітним періодом
12 Звіт про заборгованість 

з оплати праці 
(21.07.2020 №222)

3-борг місячна юридичні особи не пізніше 
7 числа кожного 

місяця
13 Звіт про заробітну плату 

за професіями окремих 
працівників 
(17.06.2020 №183)

7-ПВ один раз 
на чотири 

роки

юридичні особи, 
відокремлені 

підрозділи 
юридичних осіб

не пізніше 
31 березня

Увага! У 2021 році роботодавцям та їхнім відокремленим підрозділам слід буде звіту-
вати за оновленими Держстатом формами №1-ПВ (місячна) і №1-ПВ (квартальна).

З 2021 року не проводитимуться державні статистичні спостереження за формою №1-ПВ 
(умови праці).

Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень Держстат, як розпо-
рядник цієї інформації, розміщує на своєму сайті.

Звіт про платежі на користь держави та звіт про управління

Важливими, корисними та інформаційно ємними для профкомів первинних організацій ПМГУ, які 
діють на багатьох підприємствах ГМК України, можуть бути звіт про платежі на користь держави 
та звіт з управління.

Згідно статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:
• звіт про платежі на користь держави – документ, що містить узагальнену інформацію 

про діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях (зокрема, 
такими є гірничо-збагачувальні комбінати ГМК України), а також деталізовану інформацію про 
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податки і збори, інші платежі, що були сплачені ними або належні до сплати на користь держави 
відповідно до закону.

Звіт про платежі на користь держави подається суб’єктами господарювання, які здій-
снюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України «Про забезпечення 
прозорості у видобувних галузях» (далі – ЗУ №2545). Форма звіту затверджена постановою Кабі-
нету Мі ністрів України від 23 вересня 2020 р. №858.

В цьому звіті розкривається, зокрема, наступна важлива для профспілкової сторони 
інформація про роботодавця:

– інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) у звітному періоді,
– опис виду діяльності у видобувній галузі, у зв’язку з яким здійснювались платежі,
– участь у соціальних проєктах та програмах з описом відповідних проєктів і програм та зазна-

ченням організації, на користь якої реалізується конкретний проєкт,
– обсяги державної допомоги, отриманої від органів влади, органів місцевого самоврядування, 

інших надавачів державної допомоги,
– перелік окремих видів проєктної діяльності,
– обсяги видобутку у звітному періоді за видом відповідної проєктної діяльності,
– запаси та ресурси корисних копалин за всіма об’єктами на території України станом на 

1 січня року, що настає за звітним періодом,
– загальні обсяги та виручка від реалізації товарної продукції власного видобутку у звітному 

періоді,
– платежі на користь держави у звітному періоді – загальні суми за видом платежу,
– платежі із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати 

за землю та екологічного податку щодо кожної окремої проєктної діяльності.
За Законом №2545 суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобув-

них галузях, розкривають свої звіти (консолідовані звіти) про платежі на користь держави 
щорічно, не пізніше 1 вересня року, що настає після звітного періоду, та залишають такі звіти 
публічно відкритими протягом щонайменше трьох років з дня розкриття (стаття 12). Згідно зі 
статтею 14 цього Закону суб’єкти розкриття інформації несуть відповідальність у вигляді штрафу: 
за нерозкриття інформації або порушення строків її розкриття, передбачених статтею 12 цього 
Закону, – у розмірі 5000 НМДГ (85000 грн); розкриття звіту (консолідованого звіту) про платежі на 
користь держави, що містить неповну інформацію про діяльність суб’єкта, який здійснює діяльність 
у видобувних галузях, порушення порядку розкриття інформації, передбаченого статтею 12 цього 
Закону, – у розмірі 2000 НМДГ (34000 грн);

• звіт про управління – документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка 
характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначе-
ності його діяльності.

Звіт про управління не повторює фінансову звітність та примітки до неї, а є самостійним звітом 
з власною метою та завданнями, що подається разом з фінансовою звітністю. Форму звіту про 
управління не визначено, тобто складається такий звіт у довільній формі. Методичні рекомендації  
Мінфіну №982 від 17.12.2018 р. із змінами (наказ №27 від 18.01.2019 р.) розкривають зміст інформа-
ції, яку підприємства мають відображати у звіті про управління.

З метою систематизації та співставності інформації звіт про управління рекомендується 
формувати за такими напрямами:

1) організаційна структура та опис діяльності підприємства;
2) результати діяльності;
3) ліквідність та зобов’язання;
4) екологічні аспекти;
5) соціальні аспекти та кадрова політика;
6) ризики;
7) дослідження та інновації;
8) фінансові інвестиції;
9) перспективи розвитку;
10) корпоративне управління (складають підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери 

яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну 
пропозицію).
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Згідно із ЗУ Про бухоблік звіт про управління мають складати й подавати середні та великі 
підприємства. Його необхідно оприлюднити разом з річною фінансовою звітністю й аудиторським 
звітом на власній веб-сторінці або веб-сайті підприємства.

Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітен-
тами цінних паперів), публічні акціонерні товариства оприлюднюють звіт не пізніше ніж до 30 квітня 
року, який слідує за звітним. Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні 
підприємства – не пізніше ніж до 1 червня цього ж року (пункт 3 статті 14 ЗУ Про бухоблік).

Згідно пункту 2 статті 11 ЗУ Про бухоблік порядок та строки подання фінансової звітності, 
консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави 
до органів державної влади, крім суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних 
галузях, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Порядок та строки подання суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобув-
них галузях, звіту про платежі на користь держави установлюються відповідно до Закону України 
«Про забезпечення прозорості у видобувних галузях».

Єдиний державний реєстр юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР)

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських форму-
вань (далі – ЄДР) – єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, 
обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.

Розпорядником ЄДР є Міністерство юстиції України. Надання відомостей з реєстру регулю-
ється статтею 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підпри-
ємців та громадських формувань» та згідно «Порядку надання відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», затвердженому 
наказом Міністерства юстиції України №1657/5 от 10.06.2016 р.

ЄДР містить великий обсяг корисної та необхідної інформації про роботодавців. Моніторити 
дані ЄДР безкоштовно можна за кодом ЄДРПОУ роботодавця шляхом доступу до ЄДР в 
режимі «Безкоштовний запит». Зокрема, з ЄДР можливо отримати в багатьох випадках інфор-
мацію щодо кінцевих бенефіціарів підприємства (фактичних контролерів, які отримують від нього 
матеріальну вигоду) та його керівників. Робити це доцільно з певною періодичністю та за потребою 
для того, щоб мати певну юридично значиму інформацію про роботодавця.

Кабінет електронних сервісів Міністерства юстиції України

Скориставшись цим ресурсом за посиланням https://kap.minjust.gov.ua, можливо в режимі 
онлайн здійснити:

• отримання документів з державних реєстрів Міністерства юстиції України, якими є:
 – Державний реєстр речових прав на нерухоме майно,
 – Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних 

повноважень,
 – Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство,
 – Єдиний реєстр арбітражних керуючих,
 – Єдиний реєстр громадських формувань,
• реєстраційні дії у державних реєстрах України в електронному вигляді;
• пошук інформації у державних реєстрах України;
• користування електронними системами звітності для тих осіб, які здійснюють спеціалізо-

вану професійну діяльність;
• посилання на різні інформаційні джерела;
• пошук законодавчих документів, шаблонів (зразків) документів.
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Веб-сайти роботодавців та Загальнодоступна інформаційна база даних
Національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку про ринок цінних паперів

Веб-сайти роботодавців – джерело інформації про їхню діяльність, яку треба моніторити 
щоденно. Вона необхідна для аналізу важливих подій і прийняття профкомом багатьох рішень 
стосовно взаємодії з роботодавцем, ведення з ним соціального діалогу.

На веб-сайтах роботодавців відповідно до вимог чинного законодавства та виходячи з особли-
востей їхньої діяльності, зокрема, містяться, такі важливі для діяльності первинної організації 
ПМГУ і роботи профкому інформація та документи, як:

• відомості про компанію та її бізнес, структуру та керівництво,
• стратегія,
• річні звіти,
• принципи соціальної відповідальності,
• статут і внутрішні нормативні документи (Положення),
• кодекс корпоративного управління,
• прес-релізи компаній,
• звіти про платежі на користь держави та звіти про управління, та інші.
Загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку про ринок цінних паперів – це інформаційний ресурс, який є основою ефек-
тивної взаємодії між регулятором, емітентами, інвесторами та громадськістю у частині реалізації 
повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) щодо 
оприлюднення і доступу до інформації про діяльність емітентів цінних паперів, у тому числі 
акціонерних товариств. Цей ресурс забезпечується Агентством з розвитку інфраструктури фондо-
вого ринку України SMIDA (www.smida.gov.ua). Для перегляду зазначеної інформації необхідно 
зайти на сайт  SMIDA та пройти процедуру реєстрації.

На даний час на інтернет-порталі Агентства www.smida.gov.ua міститься інформація, що підля-
гає оприлюдненню згідно чинного законодавства, в тому числі: Загальнодоступна інформаційна 
база даних НКЦПФР, Електронна система комплексного розкриття інформації (ЕСКРІН), база 
даних про правопорушення на ринку цінних паперів, інформація про власників значних пакетів (10 
і більше відсотків) акцій, Державний реєстр випусків цінних паперів, що містить в собі інформацію 
щодо зареєстрованих НКЦПФР випусків акцій, облігацій підприємств тощо.

Використання інформаціі про економічну діяльність роботодавця
для формування аргументів у переговорах  

з підвищення заробітної плати

Порівняння обсягів і динаміки змін фонду оплати праці, чисельності працюючих, обсягів вироб-
ництва, фінансових результатів (чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 
фінансового результату від операційної діяльності, витрат на оплату праці, інших операційних 
витрат, чистого фінансового результату) може бути ефективним механізмом, за допомогою якого 
можливо знаходити аргументи на користь підвищення заробітної плати працівників.

Наприклад:
• при майже постійній тенденції до зменшення чисельності працюючих операційна 

(основна) діяльність металургійного підприємства часто є прибутковою. Операційний прибу-
ток формується за рахунок праці людей, зайнятих у сфері виробництва й реалізації, тобто за раху-
нок плідної діяльності трудового колективу. Ефективна праця має підкріплюватися відповідної 
винагородою найманих працівників, інакше губиться мотивація людей, які створюють додаткову 
вартість як для бізнесу в цілому, так і, зокрема, для його власників;

• збільшення обсягів виробництва при зменшенні чисельності працюючих свідчить 
про підвищення продуктивності (інтенсивності) праці. При цьому, якщо зарплата залишилася 
незмінною або незначно збільшилася (за рахунок скорочення чисельності), можна вимагати збіль-
шення ФОТ пропорційно (або з незначним зменшенням) збільшенню обсягів виробництва;
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• несумірність обсягів чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
та/чи інших операційних витрат на оплату праці з «перекосом» на користь першого показ-
ника (тим більше на тлі зменшення чисельності працюючих) може бути аргументом для підви-
щення заробітної плати персоналу;

• збільшення зносу основних засобів поряд з майже незмінною чи незначно збільшеною 
їхньою первісною вартістю можуть свідчити про відсутність модернізації (вона, як правило, 
є досить затратною), у той же час представники роботодавця можуть наголошувати на реальному 
здійсненні модернізації (при тому, що насправді мають місце поточні ремонти) і казати про те, що 
на неї потрібно витрачати чималі кошти, які, на їхнє переконання, зараз неможливо спрямовувати 
на підвищення соціальних стандартів працівників підприємства.

Моніторинг інформації про економічну діяльність роботодавця дозволить:
• розширити та сформувати базу відомостей для аналізу діяльності компанії та краще 

зрозуміти, як позиціонують себе в очах громадськості і трудового колективу її керівництво 
та власники бізнесу,

• об’єктивно оцінити стан справ роботодавця, наявні у нього та трудового колективу 
підприємства проблеми,

• підготувати вагомі аргументи у колективних переговорах.
Це додасть впевненості та дозволить представникам первинних організацій ПМГУ 

легше визначити і зайняти у соціальному діалозі конструктивну позицію з важливих 
питань, що сприя тиме зміцненню іміджу Профспілки як принципового й професійно підго-
товленого опонента роботодавця на локальному рівні та укласти ефективний колектив-
ний договір.
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ДОДАТОК 1

Форми фінансової звітності
Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01

Підприємство _________________________________________ за ЄДРПОУ
Територія ____________________________________________ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання _____________ за КОПФГ
Вид економічної діяльності ______________________________ за КВЕД

Середня кількість працівників1____________________________
Адреса, телефон ______________________________________
Одиниця виміру: тис. грн без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про 
сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)

на __________________ 20____ р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010
первісна вартість 1011
знос 1012
Інвестиційна нерухомість 1015
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095

II. Оборотні активи
Запаси 1100
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130
з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
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Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200

Баланс 1300

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( )
Усього за розділом I 1495

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Цільове фінансування 1525
Усього за розділом II 1595

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615
розрахунками з бюджетом 1620
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом IІІ 1695

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700

Баланс 1900

Керівник
Головний бухгалтер

______________________________
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері статистики.
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01

Підприємство _________________________________________
(найменування) за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за ____________________ 20____ р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
І. Фінансові результати

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )
Валовий:
прибуток 2090
збиток 2095 ( ) ( )
Інші операційні доходи 2120
Адміністративні витрати 2130 ( ) ( )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190
збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290
збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350
збиток 2355 ( ) ( )

II. Сукупний дохід

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
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III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

Підприємство _________________________________________
(найменування) за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 20____ р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( ) ( )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
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II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків 3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

Підприємство _________________________________________
(найменування) за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 20____ р.

Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006

Стаття Код 
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6

І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 3505 Х Х
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 3515
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збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших негрошових операцій 3520
Зменшення (збільшення) оборотних 
активів 3550
Збільшення (зменшення) поточних 
зобов’язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Сплачений податок на прибуток 3580 Х Х
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 Х Х
необоротних активів 3205 Х Х
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 Х Х
дивідендів 3220 Х Х
Надходження від деривативів 3225 Х Х
Інші надходження 3250 Х Х
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 Х Х
необоротних активів 3260 Х Х
Виплати за деривативами 3270 Х Х
Інші платежі 3290 Х Х
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової 

діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 Х Х
Отримання позик 3305 Х Х
Інші надходження 3340 Х Х
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 Х Х
Погашення позик 3350 Х Х
Сплату дивідендів 3355 Х Х
Інші платежі 3390 Х Х
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 Х Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Керівник
Головний бухгалтер
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01

Підприємство _________________________________________
(найменування) за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
за ___________________ 20____ р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття
Ко
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000
Коригування:
Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок 
на початок року 4095
Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 4200
Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного 
капіталу 4210
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості 
з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Інші зміни в капіталі 4290
Разом змін 
у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300

Керівник
Головний бухгалтер

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013, № 48 
від 08.02.2014}
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Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01

Підприємство _________________________________________ за ЄДРПОУ
Територія ____________________________________________ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання _____________ за КОПФГ
Вид економічної діяльності ______________________________ за КВЕД

Середня кількість працівників1____________________________
Адреса, телефон ______________________________________
Одиниця виміру: тис. грн без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові 
результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з 
копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)

на __________________ 20____ р.

Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010
первісна вартість 1011
знос 1012
Інвестиційна нерухомість 1015
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл при консолідації 1055
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095

II. Оборотні активи
Запаси 1100
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130
з бюджетом 1135
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у тому числі з податку на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200

Баланс 1300

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( )
Неконтрольована частка 1490
Усього за розділом I 1495

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Цільове фінансування 1525
Усього за розділом II 1595

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615
розрахунками з бюджетом 1620
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом IІІ 1695

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700

Баланс 1900

Керівник
Головний бухгалтер

_________________________________
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері статистики.
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01

Підприємство _________________________________________
(найменування) за ЄДРПОУ

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за __________________ 20____ р.

Форма № 2-к Код за ДКУД 1801008
І. Фінансові результати

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )
Валовий:
прибуток 2090
збиток 2095 ( ) ( )
Інші операційні доходи 2120
Адміністративні витрати 2130 ( ) ( )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190
збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290
збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350
збиток 2355 ( ) ( )

II. Сукупний дохід

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
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Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії 2470
неконтрольованій частці 2475
Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії 2480
неконтрольованій частці 2485

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код рядка За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

Підприємство _________________________________________
(найменування) за ЄДРПОУ

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за __________________ 20____ р.

Форма № 3-к Код за ДКУД 1801009

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( ) ( )
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Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків 3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

Підприємство _________________________________________
(найменування) за ЄДРПОУ

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за __________________ 20____ р.

Форма № 3-кн Код за ДКУД 1801010

Стаття Код 
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6

І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності 
до оподаткування 3500
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Коригування на:
амортизацію необоротних активів 3505 Х Х
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших негрошових операцій 3520
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) поточних 
зобов’язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Сплачений податок на прибуток 3580 Х Х
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 Х Х
необоротних активів 3205 Х Х
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 Х Х
дивідендів 3220 Х Х
Надходження від деривативів 3225 Х Х
Інші надходження 3250 Х Х
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 Х Х
необоротних активів 3260 Х Х
Виплати за деривативами 3270 Х Х
Інші платежі 3290 Х Х
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 3295

III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 Х Х
Отримання позик 3305 Х Х
Інші надходження 3340 Х Х
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 Х Х
Погашення позик 3350 Х Х
Сплату дивідендів 3355 Х Х
Інші платежі 3390 Х Х
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний 
період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 Х Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Керівник
Головний бухгалтер
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01

Підприємство _________________________________________
(найменування) за ЄДРПОУ

Консолідований звіт про власний капітал
за __________________ 20____ р.

Форма № 4-к Код за ДКУД 1801011

Стаття Код 
рядка

Належить власникам материнської компанії
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000
Коригування:
зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок 
на початок року 4095
Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110
Розподіл прибутку:
виплати власникам 
(дивіденди) 4200
Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного 
капіталу 4210
Внески учасників:
внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з 
капіталу 4245
Вилучення капіталу:
викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270
Вилучення частки 
в капіталі 4275
Інші зміни в капіталі 4290
Разом змін у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300

Керівник
Головний бухгалтер

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013, № 48 
від 08.02.2014}
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Додаток 3
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»

ПЕРЕЛІК
додаткових статей фінансової звітності

Статті Код рядка
1 2

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
Знос інвестиційної нерухомості 1017
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181
резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Інші резерви 1435
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань 1531
резерв збитків або резерв належних виплат 1532
резерв незароблених премій 1533
інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
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Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
Дохід від благодійної допомоги 2241
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118
Витрачання на оплату авансів 3135
Витрачання на оплату повернення авансів 3140
Витрачання на оплату цільових внесків 3145
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Витрачання на надання позик 3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Витрачання на сплату відсотків 3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
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Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати 
праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачені відсотки 3585
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013, № 48 
від 08.02.2014}

ДОДАТОК 2

Форми державних статистичних спостережень
№1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»,

№1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»
та №3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України  
«Про державну статистику»

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 
відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Безкоштовний сервіс для електронного звітування «Кабінет респондента» 
за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua

Звіт із праці
у ________________________20____ р.

(назва звітного місяця)

Подають: Термін подання № 1-ПВ (місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
17.06.2020 № 179

юридичні особи, відокремлені підрозділи 
юридичних осіб 
– територіальному органу Держстату

не пізніше 7 числа місяця, 
наступного за звітним періодом

Респондент:
Найменування ______________________________________________________________________________
Місцезнаходження (юридична адреса): __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
___________________________________________________________________________________________

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _________________
___________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
___________________________________________________________________________________________

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)
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Найменування структурного підрозділу __________________________________________________________
Вид економічної діяльності ____________________________________________________________________
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _________________
___________________________________________________________________________________________

(область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
___________________________________________________________________________________________

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Номер структурного підрозділу

Заповнюється респондентом в разі подання форми в електронному вигляді
стосовно ознак структурного підрозділу

Код виду економічної діяльності за КВЕД  .

Код території за КОАТУУ

Розділ I. Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці

Назва показників Код
рядка

За звітний
місяць

А Б 1
Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн (з одним десятковим знаком) 1020
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх 
працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн (з одним десятковим знаком) 1030
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах) 1040
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд. год. 
(у цілих числах) 1060
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн (з одним десятковим знаком) 
(із ряд. 1020) 1070

Пояснення до розділу І
Назва показників Основна причина відхилення

Середньооблікова кількість штатних працівників 
(ряд. 1040) + ; – 25% і більше порівняно з 
попереднім періодом

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Середня заробітна плата штатного працівника 
(ряд. 1070 / ряд. 1040 × 1000) + ; – 10% і більше 
порівняно з попереднім періодом

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

_________________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або осіб, 

відповідальних за достовірність наданої інформації

____________________________________________
(ПІБ)

телефон:_________________________ електронна пошта: ______________________________
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Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України  
«Про державну статистику»

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 
відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Безкоштовний сервіс для електронного звітування «Кабінет респондента» 
за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua

Звіт із праці
за ________________________20____ р.

                                                                              (звітний квартал)
Подають: Термін подання № 1-ПВ (квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
17.06.2020 № 178

юридичні особи, відокремлені підрозділи 
юридичних осіб 
– територіальному органу Держстату

не пізніше 7 числа місяця, 
наступного за звітним періодом

Респондент:

Найменування ______________________________________________________________________________
Місцезнаходження (юридична адреса): __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
___________________________________________________________________________________________

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _________________
___________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
___________________________________________________________________________________________

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

– КОАТУУ 
(фактична адреса визначається автоматично в разі подання 
форми в електронному вигляді)

Найменування структурного підрозділу __________________________________________________________
Вид економічної діяльності ____________________________________________________________________
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _________________
___________________________________________________________________________________________

(область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
___________________________________________________________________________________________

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Номер структурного підрозділу

Розділ І. Кількість штатних працівників
(осіб (у цілих числах))

Назва показників Код
рядка Усього У т.ч. 

жінки
А Б 1 2

Кількість прийнятих штатних працівників 3020
Кількість звільнених штатних працівників 3040
Кількість звільнених штатних працівників із причини змін в 
організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення 
кількості або штату працівників) (із ряд. 3040) 3050
Кількість звільнених штатних працівників із причини 
плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін, 
порушення трудової дисципліни, ін.) (із ряд. 3040) 3060
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Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного 
періоду 3070

Станом на 31 грудня звітного року (раз на рік у звіті за IV квартал) 
Облікова кількість штатних працівників, прийнятих на умовах 
неповного робочого дня (тижня) 3080
Облікова кількість штатних працівників, які знаходяться у 
відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами 3090
Облікова кількість штатних працівників, які знаходяться у 
відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, 
встановленого чинним законодавством 3100

Розділ II. Втрати робочого часу штатних працівників
(у цілих числах)

Назва показників Код
рядка Люд. год. Осіб

А Б 1 2
Кількість невідпрацьованого робочого часу через відпустки без 
збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) 4080
Кількість невідпрацьованого робочого часу через переведення 
на неповний робочий день (тиждень) з економічних причин 4090
Кількість невідпрацьованого робочого часу через масові невиходи 
на роботу (страйки) 4100

Розділ IІІ. Склад фонду оплати праці штатних працівників
тис. грн (з одним десятковим знаком)

Назва показників Код
рядка Усього

А Б 1
Фонд оплати праці штатних працівників, усього (ряд. 5020 + ряд. 5030 + ряд. 5060) 5010
Фонд основної заробітної плати 5020
Фонд додаткової заробітної плати 5030
Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів (із ряд. 5030) 5040
Премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні) 
(із ряд. 5030) 5050
Виплати, пов’язані з індексацією заробітної плати (із ряд. 5030) 5051
Компенсація втрати частини заробітку у зв’язку з порушенням термінів її виплати 
(із ряд. 5030) 5052
Заохочувальні та компенсаційні виплати 5060
Матеріальна допомога (із ряд. 5060) 5070
Соціальні пільги, що мають індивідуальний характер (із ряд. 5060) 5080
Оплата за невідпрацьований робочий час (із ряд. 5030, 5060) 5090

Розділ IV. Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників

Угрупування Код 
рядка

Середньооблікова 
кількість, осіб 

(у цілих числах)

Фонд оплати праці, 
тис. грн (з одним 

десятковим знаком)

Кількість 
відпрацьованих 
людино-годин 

(у цілих числах)
А Б 1 2 3

Із середньооблікової кількості штатних працівників:
жінки 7010

Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні):
зовнішні сумісники 7030
працюють за цивільно-
правовими договорами 7040
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Розділ V. Інформація про укладання колективних договорів
станом на 31 грудня 2021 року

(у звіті за IV квартал)

Назва показників Код
рядка

Усього по 
підприємству, 

включно з даними 
по структурних 

підрозділах
А Б 1

Кількість укладених та зареєстрованих колективних договорів, од. 8010
Кількість штатних працівників, які охоплені колективними договорами, 
осіб (у цілих числах) 8020
Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений 
у колективному договорі, грн (із двома десятковими знаками) 8030
Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений 
у галузевій угоді, грн (із двома десятковими знаками) 8040

Розділ VІ. Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу
фонду оплати праці за 2020 рік

(у звіті за I квартал)

Назва показників Код
рядка

Усього по 
підприємству, 

включно з даними 
по структурних 

підрозділах
А Б 1

Витрати підприємства на утримання робочої сили, крім тих, які 
враховані у фонді оплати праці (сума рядків з 9020 до 9060), тис. грн 
(з одним десятковим знаком) 9010
Витрати підприємства на соціальне забезпечення працівників, 
тис. грн (з одним десятковим знаком) (із рядка 9010) 9020
Витрати підприємства на культурно-побутове обслуговування 
працівників, тис. грн (з одним десятковим знаком) (із рядка 9010) 9030
Витрати підприємства на забезпечення працівників житлом, тис. грн 
(з одним десятковим знаком) (із рядка 9010) 9040
Витрати підприємства на професійне навчання, тис. грн 
(з одним десятковим знаком) (із рядка 9010) 9050
Інші витрати на робочу силу, тис. грн (з одним десятковим знаком) 
(із рядка 9010) 9060
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства, осіб 
(у цілих числах) 9070

______________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або осіб, 

відповідальних за достовірність наданої інформації

__________________________________________________
(ПІБ)

телефон:____________________________    електронна пошта: ________________________________
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Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України  
«Про державну статистику»

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 
відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Безкоштовний сервіс для електронного звітування «Кабінет респондента» 
за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua

Звіт про заборгованість з оплати праці
на 1__________________________________20____ року

                                                             (назва місяця наступного після звітного періоду)

Подають: Термін подання № 3-борг (місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
21.07.2020 № 222

юридичні особи
– територіальному органу 
Держстату

не пізніше 7 числа кожного місяця

Респондент:
Найменування ______________________________________________________________________________
Місцезнаходження (юридична адреса): __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
___________________________________________________________________________________________

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _________________
___________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
___________________________________________________________________________________________

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

– КОАТУУ 
(фактична адреса визначається автоматично в разі подання форми в 
електронному вигляді)

Розділ 1. Інформація про відсутність заборгованості з оплати праці

Назва показника Код
рядка Позначка відповіді

А Б 1
На підприємстві (установі, організації) відсутня заборгованість з виплати 
заробітної плати та з виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 
(якщо у графі 1 є позначка «v», то звіт далі не заповнюється) 2000 Так □

Розділ 2. Обсяги заборгованості з оплати праці на підприємстві (установі, організації)

Назва показників Код
рядка Усього

А Б 1
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн (з одним десятковим знаком) 2010
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, утворена у попередні роки, тис. грн 
(з одним десятковим знаком) (із ряд. 2010) 2020
Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, осіб (у цілих числах) 2030
Сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, 
уключаючи оплату перших п’яти днів, тис. грн (з одним десятковим знаком) 2040
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок 
бюджетних коштів, тис. грн (з одним десятковим знаком) (із ряд. 2010) 2050
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Пояснення
Назва показника Основна причина відхилення

Сума заборгованості з виплати заробітної 
плати (ряд. 2010) більше або менше 25% 
порівняно з попереднім періодом

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

____________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або осіб, 

відповідальних за достовірність наданої інформації

_______________________________________________
(ПІБ)

телефон:__________________________   електронна пошта: ________________________________
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ДЛЯ  НОТАТОК


