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І. Організація подання державної статистичної звітності зі статистики промисловості 
 
 

 

 

ф.№1-П(місячна) 
"Звіт про виробництво 

промислової продукції за 
видами"  

 

 

на бланку, 
затвердженому 

наказом Держстату    
від 31 травня 2019р. 

№180 

 

  
ф.№ 1-ПЕ(місячна) 

"Звіт про економічні  
показники короткотермінової 

статистики промисловості" 

на бланку, 
затвердженому 

наказом Держстату    
від 31 травня 2019р. 

№178 
 

 

 

 

                  Інтернет-нарада на тему:  
                                  «Про порядок складання та подання державної статистичної звітності  

                                за формами №1-П (місячна), №1-ПЕ (місячна), №1П-НПП (річна) у 2021 році» 

 

» 

Звітність подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб 
 

Роз’ясненням 
від 31 травня 2019р. 

№19.1.2-12/10-19 
 

подається 

при  
заповненні 
керуватися 

 

Роз’ясненням 
від 31 травня 2019р. 

№19.1.2-12/9-19 
 

подається 

при  
заповненні 
керуватися 

 

ф.№1-ПНПП(річна) 
"Звіт про виробництво та 

реалізацію промислової 

продукції " 

на бланку, 
затвердженому 

наказом Держстату 
від 31 травня 2019 р. 

№ 182 

подається 

Роз’ясненням 

від 31 травня 2019р. 

№19.1.2-12/8-19 
 

при  
заповненні 
керуватися 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                      
 

 

 

Термін подання 
звітності 

ф.№1-П(місячна) 

не пізніше 
4 числа місяця, 

наступного за звітним 
періодом 

ф.№ 1-ПЕ(місячна) 

З інструментарієм  можна ознайомитися  на вебсайті Головного управління статистики  у розділі 
«Для респондентів» – «Альбом форм державних статистичних спостережень на 2021 рік» – 

«Економічна статистика» – «Економічна діяльність» –  «Промисловість» та за потреби 
роздрукувати 

не пізніше  12 числа 
місяця, наступного за 

звітним   

Способи 
подання  
звітності 

 
на  паперових  носіях 

системою електронної 
звітності  

ф.№1-ПНПП(річна) 

не пізніше  1 березня 
2021 року  

у т.ч. з використанням 

безкоштовного сервісу 

електронного звітування 

«Кабінет респондента» 

 за посиланням: 
https://statzvit.ukrstat.gov.ua/ 

 
 



ІІ. Методологічні особливості складання державної статистичної звітності  
зі статистики промисловості                                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Показники форми включають дані за звітний місяць. 
 Значення показників форми за графами 1, 2 мають формат представлення в числах залежно від одиниці 

вимірювання продукції, зазначеної у графі 3 НПП: 
 за одиницями вимірювання: «елемент», «пара», «штука» – у цілих числах; 
 за іншими одиницями вимірювання – з одним десятковим знаком (після коми). 

 Показники форми за позиціями НПП, які у графі 4 мають позначку «м», уміщують дані про виробництво 
промислової продукції за звітний місяць на власних або орендованих потужностях, із власної сировини 
або сировини замовника. 

 Графа 1 за позиціями НПП, які відображені у натуральному вираженні, містить дані про кількість 
виробленої продукції, уключаючи продукцію, призначену для подальшої переробки на власному 
виробництві, та продукцію, вироблену для власних потреб підприємства, за звітний місяць. 

 Графа 1 за позиціями НПП, які відображені у вартісному вираженні, містить: 
 при виробництві продукції з власної сировини – вартість валового виробництва за ціною продажу 

франко-завод, за якою її було реалізовано у звітному періоді, включаючи витрати на пакування, а 
також вартість тари власного виробництва (без ПДВ, акцизу, інших непрямих податків, оптових 

Методологічні особливості складання звітності за ф.№1-П (місячна): 

При заповненні звітності                           
за ф.№1-П (місячна),  1-П-ПНН (річна) 

необхідно керуватися 
Номенклатурою продукції 
промисловості (далі – НПП) 

розміщена на вебсайті Головного 
управління статистики у розділі 

«Методологія та класифікатори»  
«Класифікатори»  Номенклатура 

продукції промисловості 



знижок); за продукцією, виробленою для власних потреб підприємства або призначено для подальшої 
переробки на підприємстві, а також нереалізованою продукцією, уміщують дані за ціною, за якою її 
можна було б реалізувати у звітному періоді; 

 при виробництві продукції із сировини замовника або виконанні робіт з оброблення продукції – 
вартість промислових послуг, уключаючи вартість витрачених допоміжних матеріалів підприємства-
виробника, які необхідні йому; 

 для виконання цих робіт, без вартості сировини замовника або вартості продукції купованої, наданої 
замовником для оброблення; 

 при виконанні робіт з ремонту й технічного обслуговування – вартість виконаних робіт з ремонту й 
технічного обслуговування без вартості запасних частин (власного виробництва, купованих, наданих 
замовником) та вартості витрачених допоміжних матеріалів, без вартості ремонту власного 
виробничого обладнання, який здійснює відповідний підрозділ підприємства; 

 при виконанні робіт з установлення та монтажу купованих або наданих замовником складових частин  – 
вартість виконаних робіт з установлення та монтажу, включаючи вартість витрачених допоміжних 
матеріалів (зокрема елементів кріплення), без вартості складових частин (компонентів). 

 Графа 1 за позиціями НПП, які відображені у кілограмах, тоннах тощо, містить дані про чисту вагу 
продукції без ваги пакувального матеріалу. 

 Графа 2 містить дані про кількість запасів виробленої підприємством продукції на кінець звітного періоду 
на складі готової продукції (незалежно від періоду виробництва), включаючи продукцію, вироблену із 
сировини замовника, та без урахування продукції, що перебуває на складі підприємства на 
відповідальному зберіганні, як державний резерв тощо, за всіма позиціями НПП, крім видів продукції, які 
відображені у вартісному вираженні, та позицій за кодами 19.20.20.00.00, 23.63.10.00, за класом 06.20 і 
розділом 35. 

 Рядки для пояснення можуть містити інформацію щодо значних відхилень у звітному місяці проти 
попереднього за обсягами виробництва видів продукції (±30% і більше), а також дані за місяць (місяці) 
звітного року та року, що передує звітному, щодо обсягів виробництва продукції у випадку 
неправильного відображення за позиціями НПП та інших викривлень і уточнень. 

 
 
 
 
 
 



 

 Показники форми включають дані за звітний місяць і не включають величини коригування за попередні 
місяці. Крім того, дані не коригуються на величину поверненої у звітному місяці продукції, реалізованої у 
минулих місяцях (роках). 

 Значення показників  форми мають формат представлення в числах: 
    графи 1-2 розділу 1 та графа 2 розділу 2 – з одним десятковим знаком (після коми); 
    графа 3 розділу 1 та графа 1 розділу 2 – у цілих числах. 

 Рядки для пояснення можуть містити інформацію про уточнення (виправлення) даних за показниками форми 
за попередній звітному місяць (місяці). 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізації промислової продукції (товарів, 
послуг) за видами економічної діяльності визначається 
за ціною продажу відвантаженої готової продукції 
(товарів, послуг), за вирахуванням ПДВ, акцизного 
збору та інших непрямих податків (оборот). 

До обсягу реалізованої промислової продукції 
(робіт, послуг) не включається: 

 дохід, одержаний від інших, ніж 
промисловість, видів діяльності, зокрема, від 
перепродажу покупних матеріалів, напівфабрикатів, 
виробів, які реалізуються без додаткової промислової 
обробки на цьому підприємстві. 

 суми субсидій і дотацій на виробництво 
(уключаючи суми, отримані з бюджету на покриття пільг, 
наданих окремим категоріям громадян), суми 
попередньої оплати, авансу в рахунок оплати продукції.  

Обсяг постачання електроенергії уключає дані, сформовані 
на підставі актів приймання-передавання електричної енергії 
зі споживачами, з якими укладено договір про постачання 
електричної енергії (власні споживачі), обсяг розподілення 
електроенергії – на підставі актів виконання робіт із 
незалежними постачальниками. У цілому показник уключає 
відпуск електроенергії власним споживачам незалежних 
постачальників (розділ 2 графа 1). 

Обсяг постачання газу споживачам уключає дані, 
сформовані на підставі актів приймання-передачі природного 
газу зі споживачами, з якими укладено договір про постачання 
природного газу (власні споживачі), обсяг розподілення 
(транспортування) газу споживачам – на підставі актів 
виконаних робіт із замовниками (незалежними 
постачальниками) з надання послуг із транспортування 
природного газу розподільними газопроводами. У цілому 
показник уключає природний газ, фактично відпущений 
власним споживачам і споживачам незалежних 
постачальників (розділ 2 графа 2). 

Методологічні особливості складання звітності за ф.№1-ПЕ (місячна): 

Бланк форми звітності №1-ПЕ (місячна) 
 складається з розділів 

з розділів 
Розділ 1. Розподіл показників  

за видами економічної діяльності 
 

Розділ 2. Показники за видами економічної діяльності 
"Виробництво, передача та розподілення електроенергії"(код за 

КВЕД 35.1) та "Виробництво газу; розподілення газоподібного 
палива через місцеві (локальні) трубопроводи" (35.2) 

 



 
 

 
 Показники форми включають дані за рік. 
 Значення показників  за графами (1, 2, 4) мають формат представлення в числах залежно від одиниці 

вимірювання продукції, зазначеної у графі 3 НПП:  
 «елемент», «пара», «штука – у цілих числах;  
 за іншими одиницями вимірювання –з одним десятковим знаком після коми;  
 значення показників за графами (3, 5) одиниця вимірювання: «тисяча гривень» (з одним десятковим 

знаком після коми). 
 Показники форми за позиціями НПП, які у графі 4 мають позначку «р», уміщують дані про виробництво 

промислової продукції за звітний рік на власних або орендованих потужностях, з власної сировини або 
сировини замовника. 

 Графа 1 за позиціями НПП, які відображені в натуральному вираженні, містить дані про кількість виробленої 
продукції (у т.ч. супутньої, побічної), уключаючи продукцію, призначену для подальшої переробки на 
власному підприємстві (внутрішньозаводський оборот), та продукцію, вироблену для власних потреб 
підприємства, за звітний рік. 

 Графа 1 за позиціями НПП, яка відображена в вартісному вираженні, містить:  
 при виробництві продукції з власної сировини – вартість валового виробництва за ціною продажу 

франко-завод, за якою її було реалізовано у звітному періоді, про що зазначено в оформлених для 
розрахунку з покупцем (замовником) документах (без ПДВ, акцизу, інших непрямих податків, знижок з 
ціни продажу), включаючи витрати на пакування продукції, які можуть сплачуватись окремо (у тому 
числі вартість тари власного виробництва та/ або купованої, крім вартості зворотної тари), без окремо 
сплачених витрат на транспортування продукції; 

 при виробництві продукції із сировини замовника або виконанні робіт з оброблення продукції 
(купованої, наданої замовником) –  вартість промислових послуг, уключаючи вартість витрачених 
допоміжних матеріалів підприємства-виробника, які необхідні йому для виконання цих робіт, без 
вартості сировини замовника або вартості продукції купованої, наданої замовником для оброблення;  

 при виконанні робіт з ремонту й технічного обслуговування – вартість виконаних робіт з ремонту й 
технічного обслуговування без вартості запасних частин (власного виробництва, купованих, наданих 
замовником) та вартості витрачених допоміжних матеріалів, без вартості ремонту власного виробничого 
обладнання, який здійснює відповідний підрозділ підприємства); 

 при виконанні робіт з установлення та монтажу купованих та/або наданих замовником складових 
частин (компонентів) – вартість виконаних робіт з установлення та монтажу, включаючи вартість 
витрачених допоміжних матеріалів (зокрема елементів кріплення), без вартості складових частин 
(компонентів). 

Методологічні особливості складання звітності за ф.№1П-НПП (річна): 



 Графа 2 уміщує дані щодо кількості виробленої продукції із сировини замовника  за звітний рік.  
 Графа 3 уміщує дані щодо вартості промислових послуг (виконаних робіт) за звітний рік за ціною продажу, 

(без ПДВ, акцизу, інших непрямих податків, знижок з ціни продажу): 
 при виконанні робіт з ремонту й технічного обслуговування – вартість виконаних робіт з ремонту й 

технічного обслуговування без вартості запасних частин (власного виробництва, купованих, наданих 
замовником) та вартості витрачених допоміжних матеріалів, без вартості ремонту власного виробничого 
обладнання, який здійснює відповідний підрозділ підприємства); 

 при виконанні робіт з установлення та монтажу купованих та/або наданих замовником складових 
частин (компонентів) – вартість виконаних робіт з установлення та монтажу, включаючи вартість 
витрачених допоміжних матеріалів (зокрема елементів кріплення), без вартості складових частин 
(компонентів). 

При цьому, вартість промислових послуг з ремонту і технічного обслуговування, установлення та монтажу  
за розділом 33 НПП потрібно відображати тільки у графах 1 та 3 звіту.  

 Графа 4 уміщує дані щодо кількості реалізованої продукції у натуральному виразі у звітному році, виробленої 
з власної сировини (незалежно від періоду виробництва). 

 Графи 1, 2, 4 за позиціями НПП, які відображені у кілограмах, тоннах тощо, містять дані про чисту вагу 
продукції без ваги пакувального матеріалу. 

 Графа 5 уміщує дані про вартість реалізованої у звітному році продукції, виробленої з власної сировини 
(незалежно від періоду виробництва, без ПДВ, акцизу, інших непрямих податків, знижок з ціни продажу, 
включаючи витрати на пакування продукції, які можуть оплачуватися окремо (у тому числі вартість тари 
власного виробництва або купованої, крім вартості зворотної тари), без окремо сплачених витрат на 
транспортування продукції. Показник не містить вартість виконаних робіт з перероблення сировини 
замовника, оброблення продукції (купованої, наданої замовником), ремонту й технічного обслуговування, 
установлення та монтажу купованих та/або наданих замовником складових частин (комплектів).  

 Форма не вміщує інформації щодо видів економічної діяльності, які не відносяться до промисловості, та, 
зокрема не охоплює: 
 закупівлю, очищення, охолодження та теплове оброблення молока для подальшої його реалізації 

молокопереробним підприємствам; 
    перепродаж матеріалів, напівфабрикатів, виробів (у тому числі запасних частин, лікарських засобів), які 

закуплені підприємством (навіть при здійсненні   перевірки їх якості, розливі у пляшки, розфасуванні, 
пакуванні, маркуванні та інших подібних операціях); 

   ремонт автотранспортних засобів, крім відновлення протектора шин, і капітальний ремонт шин;  
   ремонт комп’ютерів, побутових виробів (у тому числі електронної апаратури побутового призначення для 

приймання, записування, відтворювання звуку й зображення) і предметів особистого вжитку. 
 

 



 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Співставлення даних ф. №1-П (місячна), ф.№1-ПЕ (місячна), ф.1П-НПП (річна) 
з даними інших форм звітності: 

Кількість виробленої продукції (в натуральному та вартісному виразі) 

ф.№1-П (місячна)  
за ∑ 12 місяців  2020р.  

(графа 1) 

 
ф.№1П-НПП (річна)  
за  2020р. (графа 1) 

Вартість реалізованої продукції, виробленої з власної сировини, вартість промислових послуг 
відповідно до НПП на рівні розділів (2 знак) та груп або класів (3-4 знак)  

 
 ф.№1-ПЕ (місячна) 

за ∑ 12 місяців  2020р.  (розділ 
1 графа 1) ф.№1П-НПП (річна) 

за  2020р. (графа 5 або  
графа 3  

розділу 33 НПП)  ф.№1-підприємництво 
(річна) за 2020р. (розділ 3 

графа 2) 

Обсяг реалізованої промислової продукції  
(товарів, послуг) за видами економічної діяльності,                                                                          

що за КВЕД  належать до секцій «В», «С», «D», «Е»  

 
ф.№1-ПЕ (місячна) 

за ∑ 12 місяців  2020р.  (розділ 
1 графа 1) 

ф.№1-підприємництво 
(річна) за 2020р. (розділ 3 

графа 2) 



 
 
 
 

 

Консультації щодо складання звітності можна  
отримати в управлінні обробки даних економічної статистики  

Головного управління статистики  
(тел. 0663706226, 0977696511,  

0342792012) 
 

Консультації щодо порядку подання звітності,  
у т.ч. в електронному вигляді, можна отримати в управлінні 

збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з 
респондентами  і ведення реєстру статистичних одиниць 

Головного управління статистики  
(тел. 034792003, 034792084, 0673446792) 

Дякуємо за увагу! Ви можете задати питання щодо 
державної статистичної звітності . . . 

http://www.ifstat.gov.ua/RIZN/NARADA_GUS/NARADA_1.HTM

