ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ МИКОЛАІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК
Пропонує інформацію про стан та тенденції розвитку суб’єктів підприємницької діяльності області, з урахуванням
економічних показників діяльності фізичних осіб-підприємців за 2017 рік порівняно з попередніми роками
Вартість електронної версії статистичного збірника 160 грн 72 коп.
Замовити видання можна звернувшись до відділу обробки даних структурної статистки та статистики фінансів (54001, м.Миколаїв, вул. Спаська, 75, каб. 16).
Довідки за тел.: (0512) 50 08 27)

Розділ 2 ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Розділ 1. ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Розділ пропонує основні показники діяльності суб’єктів господарювання області з урахуванням результатів
діяльності фізичних осіб-підприємців

Розділ пропонує відомості щодо основних показників діяльності підприємств
Підрозділ «Кількість підприємств» пропонує відомості щодо кількості підприємств за видами економічної діяльності та містах і районах області, кількості підприємств на 10 тис. наявного населення
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9,3
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У 2017р. в області функціонувало 54,2 тис. суб’єктів господарювання, у тому числі 10,8 тис. підприємств та 43,4 тис. –
фізичних осіб–підприємців.
У підприємницькому секторі економіки було зайнято 183,3
тис.осіб, з них 120,9 тис.осіб – зайняті на підприємствах, решта
– безпосередньо фізичні особи-підприємці та наймані працівники, які працюють у них.
За рік суб’єктами господарювання реалізовано продукції,
виконано робіт та надано послуг на 146,9 млрд.грн.
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Підрозділ «Зайнятість та оплата праці» пропонує
відомості про кількість зайнятих та найманих працівників, витрати на персонал за видами економічної
діяльності

Підрозділ «Економічна діяльність» пропонує дані щодо обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг)
за видами економічної діяльності, за адміністративно-територіальною ознакою
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності

Кількість зайнятих працівників
за видами економічної діяльності
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У 2017 році на підприємствах області було зайнято 120,9 тис.
працівників, тобто кожний шостий житель Миколаївщини у віці
15-64 років, з яких 115,7 тис.осіб – наймані працівники.

Розділ 3. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ОКРЕМИХ ВИДІВ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У
фінансові
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Сільське, лісове та рибне
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Сільське господарство, лісове господарство
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го господарства, промисловості, будівництва, торгівлі,
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(кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих
працівників, витрати на персонал, обсяг реалізованої
продукції, фінансові результати, рентабельність).
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У підрозділі «Фінансові результати та рентабельність» наведені дані щодо фінансового результату
до оподаткування, рентабельності (збитковості) операційної діяльності за видами економічної діяльності, за
адміністративно-територіальною ознакою
Фінансові результати до оподаткування підприємств Миколаївської області
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За 2017 рік фінансовий результат до
оподаткування підприємств області
склав 3232,9 млн.грн прибутку.
Прибутки отримали 78,2% підприємств у сумі 8192,2 млн.грн.
Відповідно, частка збиткових підприємств склала 21,8%, а сума допущених ними збитків – 4478,8 млн.грн.
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Розділ 4. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ПОРІВНЯННЯ

У розділі наведена інформація щодо основних
показників діяльності підприємств за регіонами
України

2017

відсотків
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Серед регіонів України за часткою прибуткових підприємств, яка
за 2017 рік склала 78,2%, Миколаївщина посіла 4 місце, поступившись Кіровоградській (80,6%), Івано-Франківській (79,1%) Луганській
(79,6%) областям.
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