ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ МИКОЛАІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК
Пропонує інформацію про діяльність суб’єктів підприємницької діяльності області у 2018 році
порівняно з попередніми роками
Вартість електронної версії статистичного збірника – 195 грн. 16 коп.
Замовити видання можна, звернувшись до відділу обробки даних структурної статистки та статистики фінансів підприємств
(54001, м. Миколаїв, вул. Спаська, 75, каб. 16). Довідки за тел.: (0512) 50 08 27

Розділ “ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ”
Пропонує основні показники діяльності суб’єктів господарювання
області з урахуванням результатів діяльності фізичних осіб-підприємців:
кількість суб’єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих
працівників, обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

Розділ “ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ”

Наведено інформацію про основні показники діяльності підприємств
(юридичних осіб). Сформований із п’яти підрозділів: «Кількість
підприємств», «Зайнятість та оплата праці», «Активи, власний капітал
і зобов’язання», «Економічна діяльність», «Фінансові результати та
рентабельність»
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Кількість зайнятих працівників за видами економічної діяльності
(осіб)

У 2018р. в області функціонувало 54,9 тис. суб’єктів господарювання,
у тому числі 11,4 тис. підприємств та 43,5 тис. фізичних осіб - підприємців.
У підприємницькому секторі економіки було зайнято 186,5 тис. осіб,
з них 120,8 тис. – 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 167,7 млрд.грн.
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Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
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Розділ “ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОКРЕМИХ
ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)
за видами економічної діяльності у 2018 році
(млн.грн)
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Інші види
діяльності
11,6

2010

Сільське, лісове
та рибне господарство
12,0

Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів
44,7

Промисловість
31,7

2018

підприємств,

Усього

54224,8

150894,9

Сільське господарство,
лісове господарство
та рибне господарство

3252,6

18134,1

Промисловість

18687,9

47824,5

Будівництво

1488,7

3517,9

Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів

25061,8

67508,1

Транспорт, складське
господарство, поштова
та кур'єрська діяльність

3712,1

9556,3

...

...

20,7

51,5

...
Надання інших видів
послуг

працівників,
рентабельності

Усього
Сільське господарство,
лісове господарство
та рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгіля;
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів
Транспорт, складське
господарство, поштова
та кур'єрська діяльність
…
Надання інших видів послуг

7432241,8

3292698,7
1003276,5
128611,9

у % до
загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат,
тис.грн

господарства,

78,7 9982201,0

88,4 3494714,9
71,8 2401062,4
75,7 198463,6

підприємств

різних

видів

промисловості,

будівництва,

Містить інформацію щодо показників, що характеризують стан та тенденції розвитку
підприємств за їх розмірами, визначених відповідно до Господарського кодексу України
від 22.03.2012
Основні показники діяльності підприємств за їх розмірами у 2018 році, у відсотках
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Розділ “ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕЛИКИХ, СЕРЕДНІХ, МАЛИХ ТА МІКРОПІДПРИЄМСТВ”
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Основні фінансові показники за видами економічної діяльності у 2018 році
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Розділ “МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ПОРІВНЯННЯ”
Наведена найбільш актуальна інформація по основних
показниках діяльності підприємств за регіонами України
За регіонами України:
– найбільше підприємств на 10 тис. наявного населення спостерігалось у місті Київ (311 суб’єктів)
та Київській (114) і Одеській (104) областях; натомість, найменше – у Чернівецькій (45), Рівненській та
Тернопільській (по 48) областях;
– найбільша частка прибуткових підприємств спостерігалась у Кіровоградській (81,7%), ІваноФранківській (81,4%) та Черкаській (78,9%) областях; натомість, найменша – у м.Київ (68,7%) та
Чернівецькій (69,9%) області.

