ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ МИКОЛАІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК
Пропонує інформацію про діяльність суб’єктів підприємницької діяльності області у 2019 році
порівняно з попередніми роками
Вартість електронної версії статистичного збірника – 241 грн 08 коп.
Замовити видання можна, звернувшись до відділу обробки даних статистики праці, структурної статистики та фінансів підприємств
(54001, м. Миколаїв, вул. Спаська, 75, каб. 26). 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
Структура основних показників діяльності суб’єктів господарювання
у 2019 році, у відсотках

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»
Кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у 2019 році, од
П е р в о ма й с ь к и й

10,4
32,7

На кожні 10 тис. осіб наявного населення області
припадало 109 підприємств
(у цілому по Україні – 91).
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У 2019 році в області функціонувало 56,3 тис. суб’єктів господарювання,
у тому числі 12,3 тис. підприємств та 44 тис. фізичних осіб-підприємців.
У підприємницькому секторі економіки було зайнято 199,5 тис. осіб,
з них 134,3 тис. – зайняті на підприємствах, решта – фізичні особи-підприємці та
наймані працівники, які працюють у них.
За рік суб’єктами господарювання реалізовано продукції, виконано робіт
та надано послуг на 183,5 млрд.грн.

Усього
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
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Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)
за видами економічної діяльності у 2019 році

Розділ “ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОКРЕМИХ
ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
(млн.грн)
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Фінансові результати до оподаткування підприємств Миколаївської області,
млн.грн
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У 2019 році фінансовий результат до оподаткування підприємств області
склав 10468,9 млн.грн прибутку.
Прибутки отримали 79% підприємств у сумі 13320,5 млн.грн.
Відповідно, частка збиткових підприємств склала 21%, а сума допущених ними збитків – 2851,6 млн.грн.

найманих

сті підприємств різних видів діяльності, зокрема

сільського, лісового та рибного господарства, промисловості, будівництва, торгівлі, транспорту та
сфери послуг.

Розділ “ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕЛИКИХ, СЕРЕДНІХ, МАЛИХ
ТА МІКРОПІДПРИЄМСТВ”
Містить інформацію щодо показників, які характеризують стан та тенденції
розвитку підприємств за їх розмірами, визначених відповідно до ГосподарСтруктура основних показників діяльності підприємств за їх розмірами у 2019 році, у відсотках
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Розділ “МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ПОРІВНЯННЯ”
Наведена найбільш актуальна інформація по основних
показниках діяльності підприємств за регіонами України
За кількістю підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у 2019р. (109 од)
Миколаївщина посіла 3 місце серед регіонів України, поступившись місту Києву (344) та
Київській області (119).
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