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7 вересня – День підприємця 
 

В умовах політичної кризи, яку наша країна переживає тривалий час, 
автоматично змінюються умови існування ринкового господарства. Особливу 
роль у тяжкі часи для економіки країни відіграє розвиток середнього та малого 
підприємництва. Адже лише невеликі підприємства мають змогу швидко та 
економно вирішити проблеми реструктуризації економіки, оскільки не 
потребують великих стартових капіталовкладень, гарантують високу швидкість 
обороту ресурсів.  

 

Основні показники діяльності підприємств середнього та малого 
підприємництва

1 

 

 2011 2012 2013 
    

Кількість підприємств, одиниць    
cередні підприємства 4022 3978 3712 

у % до загальної кількості середніх підприємств по Україні 19,4 19,7 19,7 
малі підприємства 88292 71201 82973 

у % до загальної кількості малих підприємств по Україні 24,9 20,7 22,2 
у тому числі мікропідприємства 76124 59034 71056 

у % до загальної кількості мікропідприємств по Україні 25,7 20,6 22,3 
Кількість найманих працівників, тис. осіб    
на середніх підприємствах 534,7 510,8 501,3 

у % до загальної кількості найманих працівників на середніх 
підприємствах по Україні 16,4 16,2 16,6 

на малих підприємствах 393,8 380,9 382,0 
у % до загальної кількості найманих працівників на малих 
підприємствах по Україні 19,6 19,5 20,2 

у тому числі на мікропідприємствах 157,9 151,4 156,9 
у % до загальної кількості найманих працівників на 
мікропідприємствах по Україні 20,8 20,5 21,4 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млрд. грн.    
на середніх підприємствах 556,1 664,0 624,0 

у % до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, 
послуг) середніх підприємств по Україні 34,6 37,5 37,5 

на малих підприємствах 182,1 205,6 213,3 
у % до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, 
послуг) малих підприємств по Україні 29,9 30,6 31,8 

у тому числі на мікропідприємствах 55,9 64,8 69,4 
у % до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, 
послуг) мікропідприємств по Україні 29,4 30,5 32,1 

 

Кількість малих підприємств
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Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)  

за видами економічної діяльності у 2013 році
1
 

(млн.грн.) 

 
Середні 

підприємства 

Малі 

підприємства 

У тому числі 

мікропідприємства 
    

Усього
2 

624032,6 213311,9 69447,4 

Сільське, лісове та рибне господарство …
3
 933,1 188,4 

Промисловість  145539,3 17178,0 5089,7 

Будівництво …
3
 19646,6 5737,6 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 320276,4 111206,3 35331,4 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 13508,2 7654,3 2741,5 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування …
3 

1599,3 447,3 

Інформація та телекомунікації 19979,7 9887,4 3290,4 

Фінансова та страхова діяльність 33925,8 5715,2 1183,9 

Операції з нерухомим майном 8727,0 11716,0 4819,3 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність …
3 

18873,2 7258,3 

Діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування 9056,1 6292,3 2377,3 

Освіта  403,2 478,3 141,9 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 1766,3 848,8 168,7 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок …
3 

693,6 398,0 

Надання інших видів послуг 868,1 589,5 273,7 

 

По Україні обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на середніх 

підприємствах становить 1662170,9 млн.грн., на малих підприємствах – 

670272,0 млн.грн., у тому числі на мікропідприємствах – 216124,9 млн.грн. 
 

 



Фінансові результати підприємств за видами економічної діяльності у 2013 році
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(відсотків до загальної кількості підприємств) 
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Усього
2 

65,8 34,2 63,6 36,4 60,8 39,2 
Сільське, лісове та рибне господарство 69,7 30,3 56,5 43,5 46,9 53,1 
Промисловість  71,1 28,9 68,3 31,7 63,6 36,4 
Будівництво 62,6 37,4 63,8 36,2 58,2 41,8 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 69,4 30,6 68,8 31,2 63,2 36,8 
Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 70,7 29,3 63,8 36,2 63,0 37,0 
Тимчасове розміщування й організація харчування 44,7 55,3 47,2 52,8 56,8 43,2 
Інформація та телекомунікації 61,0 39,0 59,5 40,5 63,4 36,6 
Фінансова та страхова діяльність 69,4 30,6 58,5 41,5 53,3 46,7 
Операції з нерухомим майном 51,6 48,4 51,6 48,4 52,3 47,7 
Професійна, наукова та технічна діяльність 70,1 29,9 63,5 36,5 61,2 38,8 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 58,3 41,7 64,7 35,3 62,7 37,3 
Освіта  85,2 14,8 64,1 35,9 66,0 34,0 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 53,2 46,8 65,2 34,8 60,9 39,1 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 51,0 49,0 31,6 68,4 58,9 41,1 
Надання інших видів послуг 58,8 41,2 56,2 43,8 66,3 33,7 

 

За результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році середні 
підприємства одержали фінансовий результат до оподаткування у сумі 6660,3 
млн.грн. (по Україні у сумі 11655,2 млн.грн.), малі підприємства одержали 
фінансовий результат до оподаткування у сумі – 13567,9 млн.грн. (по Україні у 
сумі – 24886,4 млн.грн.).  
____________________________ 
1 

Дані наведено без урахування діяльності банків та бюджетних установ. Статистичні дані щодо основних 
показників діяльності підприємств за їх розмірами за 2011–2013 роки розраховано за критеріями, визначеними 
у Господарському кодексі України в редакції від 22.03.2012, а саме: 

мікропідприємства – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, 
у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід 
від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонами євро, визначену за середньорічним 
курсом Національного банку України; 

малі підприємства – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, 
у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід 
від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонами євро, визначену за середньорічним 
курсом Національного банку України; 

великі підприємства – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми 
власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та 
річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонами євро, визначену за 
середньорічним курсом Національного банку України; 

середні підприємства – інші суб’єкти господарювання. 
2 

Інформація за видами економічної діяльності наведена згідно з Класифікацією видів економічної діяльності 
(ДК 009:2010). 
Дані за 2013 рік наведено без урахування зміни підприємствами основного виду діяльності. 
3 
Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». 

 
Довідки за телефоном: (044) 486-63-55 
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