
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ         

Державне статистичне спостереження 

Обстеження ділової активності підприємства  
 

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 
 

АНКЕТА ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА (інвестиції)  
_____________________ 20___ року 

       (квітень, жовтень) 

Подають: Термін подання № 2К-П інв 

(два рази на рік) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату 

29.10.2014 № 319 

        

юридичні особи за переліком, визначеним органами 

державної статистики 

– органу державної статистики за місцезнаходженням 

не пізніше  

10 квітня,  

10 жовтня 

 

Респондент: 

Найменування:  ______________________________________________________________________________________ 
 

Місцезнаходження (юридична адреса): __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

 
 

Шановний керівнику підприємства! 
Обстеження ділової активності підприємств проводяться на регулярній основі з метою з’ясування думок керівників 

підприємств щодо змін економічного стану підприємства та очікуваних перспектив його розвитку.  

Запитання анкети основуються на Об'єднаній гармонізованій програмі Європейського Союзу щодо обстежень тенденцій 

ділової активності бізнесу та споживання (http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/bcs_user_guide_en.pdf). 

Аналітичні матеріали за результатами обстежень розміщуються на веб-сайті Держстату: www.ukrstat.gov.ua у розділі 

"Економічна статистика", підрозділі "Тенденції ділової активності". 

До інвестицій відносять витрати на придбання нових та існуючих матеріальних і нематеріальних активів, у тому числі  

за договором фінансового лізингу, або їх створення для власного використання зі строком служби більше одного року, 

уключаючи невироблені активи (земля, авторські права, ліцензії, патенти, гудвіли тощо).  

До інвестицій не включають витрати на придбання матеріальних та нематеріальних активів з метою їх подальшого 

перепродажу, у тому числі витрати на будівництво житла для подальшого продажу (передачі), які за обліком витрат не належать до 

капітальних інвестицій. 
 

Відповіді на запитання 1 надають у квітні та жовтні поточного року. 

1. Чи здійснюються/будуть здійснюватися інвестиції у поточному році?   ТАК  1               НІ  2 

Якщо ТАК, то проектний річний обсяг інвестицій у поточному році становитиме приблизно _______________ тис.грн. 
 

Відповіді на запитання 2-4 надають тільки у жовтні поточного року. 

2. Чи планується здійснювати інвестиції у наступному році?  ТАК  1               НІ  2 

Якщо ТАК, то проектний річний обсяг інвестицій у наступному році  

порівняно з поточним роком становитиме приблизно 
   ,   % 

 

3. Яке цільове призначення інвестицій?  

(позначають одну або декілька клітинок за відповідний рік) 

У поточному 

році  

У наступному 

році 

Заміна зношених машин або устатковання  1  1 

Розширення виробничих потужностей  2  2 

Інвестиції в раціоналізацію виробництва (удосконалення технології виробництва, 

автоматизація виробничих ліній і т.п.) 
 3  3 

Інші інвестиції (боротьба із забрудненням , безпека і т.п.)  4  4 
 

4.  Які фактори впливають на інвестиції? 

(по кожному фактору позначають   

 тільки одну клітинку щодо  

ступеня впливу у відповідному році) 

 

Дуже 

стимулюючий 

Стимулю- 

ючий 

Не  

впливає 

Впливає 

обмежено 

Впливає  

дуже 

обмежено 

Не 

знаю 

Попит 
 

(включає коефіцієнт використання 

виробничих потужностей і 

перспективи продажів) 

у поточному році   1  2  3  4  5  6 

у наступному році  1  2  3  4  5  6 

Фінансові ресурси або 

очікувані прибутки 

 
(включають наявність ресурсів для 

інвестицій (та їх вартість), 

повернення інвестицій, відсутність 

можливостей для підприємства 

використовувати фінансові ресурси з 

більшою вигодою (зокрема, шляхом 

суто фінансових операцій), ніж за 

рахунок інвестицій) 

у поточному році   1  2  3  4  5  6 

у наступному році  1  2  3  4  5  6 

     

http://www.ukrstat.gov.ua/


Технічні фактори 
 

(включають технологічні розробки, 

наявність робочої сили та її 

відношення до нових технологій, 

технічні умови, боротьбу із 

забрудненням) 

у поточному році   1  2  3  4  5  6 

у наступному році  1  2  3  4  5  6 

Інші фактори 
 

(включають політику оподаткування, 

можливість перенесення 

виробництва за кордон)  

у поточному році   1  2  3  4  5  6 

у наступному році  1  2  3  4  5  6 

 
  ПІБ і посада особи, яка надавала відповіді    

 
  Адреса електронної пошти підприємства    Телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


