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ПЕРЕДМОВА 
FOREWORD 

 
Статистичний збірник "Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та 

мікропідприємництва Харківської області" (збірник) містить статистичні показники, 

що характеризують розвиток суб’єктів великого, середнього, малого та 

мікропідприємництва у 2019 р. порівняно з попередніми роками. 

Усі показники у збірнику деталізовано за видами економічної діяльності 

відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД−2010), 

затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457, яка 

гармонізована з Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Союзу 

(NACE Rev.2 – 2006). Для зручності у вміщених у збірнику таблицях поряд з назвами 

видів економічної діяльності зазначено їх коди згідно з КВЕД-2010. 

У збірнику дані наведено без урахування результатів діяльності банків та 

бюджетних установ. 

Збірник підготовлено на підставі даних таких державних статистичних 

спостережень:  

− "Структурні зміни в економіці України та її регіонів", проведеного за 

формами № 1–підприємництво (річна) і № 2–підприємництво (річна) "Структурне 

обстеження підприємства"; 

− "Активи, власний капітал, зобов'язання і фінансові результати підприємств", 

проведеного за формами фінансової звітності. 

Методологія формування статистичної інформації на підставі зазначених 

державних статистичних спостережень відображена у нижченаведених методологічних 

та методичних документах, які розміщені на офіційному вебсайті Держстату в розділі 

"Методологія та класифікатори"/"Статистична методологія"/ "Економічна 

статистика"/"Економічна діяльність"/"Діяльність підприємств": 

− Методологічні положення про взаємоузгоджену систему державних 

статистичних спостережень для складання показників структурної  

статистики – складової статистики підприємств, затверджені наказом Держстату  

від 29.12.2012 № 549; 

− Методологічні положення з організації державного статистичного 

спостереження щодо структурних змін в економіці України та її регіонів, 

затверджені наказом Держстату від 29.07.2016 № 134 (зі змінами); 

– Методологічні положення щодо підготовки звітів з якості даних річного 

вибіркового структурного обстеження малих підприємств, затверджені наказом 

Держкомстату від 29.12.2010 № 537; 

− Методологічні положення про використання фінансової звітності 

підприємств для цілей статистики підприємств, затверджені наказом Держстату  

від 31.12.2014 № 417; 

− Методика розрахунку основного виду економічної діяльності за 

допомогою спеціального програмного модуля, затверджена наказом Держстату 

від 29.12.2012 № 551; 
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− Методика формування вибіркової сукупності звітних одиниць у 

структурному обстеженні малих підприємств, затверджена наказом 

Держкомстату від 29.12.2010 № 536; 

− Методика поширення даних вибіркового структурного обстеження малих 

підприємств на генеральну сукупність, затверджена наказом Держстату від 

16.10.2012 № 419; 

– Методика розрахунку показників структурної статистики з урахуванням 

діяльності фізичних осіб-підприємців, затверджена наказом Держстату від 

26.11.2015 № 343. 

У збірнику до всіх розділів надано короткі методологічні пояснення. 

 

 
СКОРОЧЕННЯ / ABBREVIATIONS 

грн – гривня UAH – Ukrainian hryvnya  млн. – мільйон mln – million  

од – одиниця un – units р. – рік year  year 

тис. – тисяча thsd. – thousand  % – відсоток % – interest 
 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ / CONVENTIONAL SYMBOLS  

 

Тире (–) – явищ не було Dash (–)  – not observed  

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у 

вимірах, менших за ті, що 

можуть бути виражені 

використаними у таблиці 

розрядами 

Zero (0; 0,0)  – data are very low for 

the used units of 

measure  

"з них",  

"у тому числі"  

 

– означає, що наведено не всі 

доданки загальної суми. 

Мають місце випадки, коли 

наведено всі доданки 

загальної суми, а при 

округленні сума складових не 

дорівнює підсумку 

"of which", 

"including"  

 

– not all components of the 

total sum are given. There 

are cases when all 

components of the total 

sum are given, however 

when rounding, the sum of 

the components does not 

equal the total 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з 

метою забезпечення виконання 

вимог Закону України "Про 

державну статистику" щодо 

конфіденційності статистичної 

інформації. 

Symbol (к)  – data are not published in 

order to ensure compliance 

with the requirements of 

the Law of Ukraine On the 

State Statistics regarding 

confidentiality of 

statisticalinformation 
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1. ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES 

1.1. Основні показники діяльності суб’єктів господарювання 

Basic indicators of activity of business entities 

 2017 2018 2019 

 
Кількість суб’єктів господарювання 

Усього, од 153467 154002 162794 
Підприємства    

усього, од 22597 23793 25051 
у % до загальної кількості суб’єктів  14,7 15,4 15,4 
на 10 тис. осіб наявного  
населення, од 84 89 94 

Фізичні особи-підприємці    
усього, од 130870 130209 137743 
у % до загальної кількості суб’єктів  85,3 84,6 84,6 
на 10 тис. осіб наявного  
населення, од 485 485 516 
    

Кількість зайнятих працівників 
Усього, тис. осіб 561,4 607,2 634,4 
Підприємства    

усього, тис. осіб 354,3 371,0 403,5 
у % до загальної кількості  
зайнятих працівників 63,1 61,1 63,6 

Фізичні особи-підприємці    
усього, тис. осіб 207,1 236,2 230,9 
у % до загальної кількості  
зайнятих працівників 36,9 38,9 36,4 
    

Кількість найманих працівників 
Усього, тис. осіб 424,4 471,6 487,1 
Підприємства    

усього, тис. осіб 348,2 365,6 393,9 
у % до загальної кількості  
найманих працівників 82,1 77,5 80,9 

Фізичні особи-підприємці    
усього, тис. осіб 76,2 106,0 93,2 
у % до загальної кількості  
найманих працівників 17,9 22,5 19,1 
    

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 
Усього, млн.грн 386554,2 447499,8 475923,8 
Підприємства    

усього, млн.грн 330249,4 377177,8 393371,3 
у % до загального обсягу реалізованої 
продукції (товарів, послуг) 85,4 84,3 82,7 

Фізичні особи-підприємці    
усього, млн.грн 56304,8 70322,0 82552,5 
у % до загального обсягу реалізованої 
продукції (товарів, послуг) 14,6 15,7 17,3 

 
 


