
Підприємницький сектор області (ураховуючи фізичних осіб-підприємців) пред-
ставлений 58 тис. суб’єктів господарювання, які забезпечують роботою майже 130 тис. 
найманих працівників. У відповідних показниках по Україні на Миколаївщину припало 
2,9% загальної кількості суб’єктів, 2% – найманих працівників та 1,9% – обсягу реалізації.  

На 10 тис. підприємствах (юридичних особах) зайнято 115 тис. найманих праців-
ників, якими у 2016 році реалізовано продукції, виконано робіт і надано послуг на 122 
млрд.грн.  

 

 У підприємницькому                     секторі області зайнято                

В першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця                                                                 
Вказаному сектору економіки належить важлива роль у формуванні нового економічного ладу,                                    

розвитку демократії та громадянського суспільства 

На 11,4 тис. підприємствах (юридичних особах), якими    
у 2018 році реалізовано продукції, виконано робіт і надано 
послуг на 150 млрд.грн, зайнято 120 тис. працівників.  

Внесок суб’єктів господарювання                                     
в економіку області 
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Показники діяльності підприємств області         
за їх розмірами 
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Кількість підприємств                                                                     
на 10 тис.  наявного населення 

од 
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На кожні 10 тис. осіб наявного населення припадало 101 підприємство. 
 

За цим показником Миколаївщина посіла 4 місце серед регіонів України, поступившись місту Києву 
(311 підприємств), Київській (114) та Одеській (104) областям.  

Серед міст обласного значення насиченість підприємствами коливалася від 123 у Миколаєві                                      
до 30 у  Южноукраїнську,  серед районів – від 166 у Березнегуватському районі до 68 – у Врадіївському. 
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Підприємницький сектор області представлений 54 тис. суб’єктів господарювання, на яких                        
зайнято 183 тис. працівників.  

Структура обсягу реалізованої продукції 
робіт, послуг) за видами діяльності 

 За підсумками минулого 

року, за критеріями чисельності 

працівників та обсягу річного     

доходу, відповідно до                                   

Господарського Кодексу України в  редакції від 22.03.2012,                  

7 підприємств області були                      

віднесені до категорії великих:                  

ТОВ СП "Нібулон", ТОВ "Сандора",                   

ПАТ "Миколаївобленерго",                    

ТОВ "Миколаївський глиноземний завод",                                   

ДП "НВКГ "Зоря"-"Машпроект",  

ТОВ "Техноторг", ТОВ "Техноторг 

Дон".  
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