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П Е Р Е Д М О В А 
 

Статистичний збірник “Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого 
та мікропідприємництва Київської області у 2015 році” (далі – збірник) містить 
інформацію про основні статистичні показники, що характеризують стан і тен-
денції розвитку суб’єктів господарювання. 

Усі показники у збірнику деталізовано за видами економічної діяльності за 
Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД-2010) затвер-
дженої наказом Держстату України від 11.10.2010 № 457, яка гармонізована з 
Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Союзу (NACE 
Rev.2 – 2006).  

Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду діяль-
ності.  

Представлено інформацію щодо основних показників діяльності суб’єктів 
господарювання у розрізі районів та міст області. Окремі показники наведено в 
контексті регіональних порівнянь (з Україною та іншими областями). 

Збірник підготовлено на підставі даних: 
• державного статистичного спостереження "Структурні зміни в еко-

номіці України та її регіонів", проведеного за формами №1-
підприємництво (річна) та №1-підприємництво (коротка) (річна) 
“Структурне обстеження підприємства”; 

• державного статистичного спостереження "Активи, власний капі-
тал, зобов’язання та фінансові результати підприємств", проведено-
го за формами фінансової звітності; 

• адміністративних даних Державної фіскальної служби України. 
Згідно методологічних положень про використання фінансової звітності 

підприємств для цілей статистики підприємств, затверджені наказом Держста-
ту від 31.12.2014 № 417 дані наведено без банків та бюджетних установ. 

У збірнику також вміщено короткі методологічні пояснення до наведе-
них у ньому показників. 

Збірник підготовлено відділом обробки даних структурної статистики та 
статистики фінансів підприємств. 
 
 
 



СКОРОЧЕННЯ Й УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
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Скорочення й умовні позначення 

 
 
 
 

СКОРОЧЕННЯ 
 
тис. – тисяча 
млн. – мільйон 
млрд. – мільярд 
р. – рік 
грн. – гривня 

 
 
 
 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (...) – відомості відсутні 

Крапки (…к)  – дані не оприлюднюються з метою забезпе-
чення виконання вимог Закону України "Про 
державну статистику" щодо конфіденційності 
інформації 

Нуль (0; 0,0) 
 
– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, 

що можуть бути виражені використаними у 
таблиці розрядами 

Символ ( х ) 
 
– заповнення рубрики за характером побудови  
   таблиці не має сенсу або недоцільне 

“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 
складових сума не дорівнює підсумку. 
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ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ ЗА 2015 РІК1 

 
За підсумками 2015 року на території Київської області працювало 18164 під-

приємства, що на 1,6% більше, ніж у 2014 році. Значна частка підприємств за їх 

розмірами припадає на малі підприємства – 94,5%, на великі та середні – 0,2% та 

5,3% відповідно. 

У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення припадало 105 підприємства, 

що на 5 підприємства, або на 1,0%, більше, ніж у 2014 році. 

Кількість зайнятих2 працівників на підприємствах становила 333,5 тис. осіб, 

що на 21,4 тис. осіб, або на 6,0%, менше порівняно з 2014 роком, в тому числі за 

розмірами підприємств кількість зайнятих працівників становила: по великих – 

34,6%, середніх – 39,4%, малих – 26,0%.  

Кількість найманих3  працівників підприємств становила 329,3 тис. осіб, що 

складало 5,7% від загальної кількості найманих працівників по Україні, за 

розмірами підприємств по Київській області на великих підприємствах працювало – 

35,1% найманих працівників, середніх – 39,8%, малих – 25,1%. Витрати на персонал 

у 2015 році становили 23,2 млрд. грн., що на 3,7  млрд. грн., або на 15,9% більше, 

ніж у 2014 році. 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у 2015 році становив 329,4 

млрд.грн. (сформовано за інституціональним підходом без банків, бюджетних уста-

нов, фізичних осіб – суб’єктів господарювання та включаючи фермерські господар-

ства з кількістю зайнятих до 50 осіб). У порівнянні з 2014 роком цей показник виріс 

на 70,7 млрд. грн. 

Значна частка в обсягах реалізованої продукції (товарів, послуг) належала  

підприємствам оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і 

мотоциклів – 53,9%, промисловим підприємствам – 27,4%, підприємствам сільсько-

го, лісового та рибного господарства – 8,8%, транспорту, складського господарства, 

поштової та кур’єрської діяльності – 3,5%, будівництва – 2,7%, по здійсненню опе-

рацій з нерухомим майном – 1,2% від загальнообласного обсягу реалізації.  



 

 

В регіональному розрізі найбільше продукції (товарів, послуг) реалізовано 

підприємствами Києво-Святошинського – 38,1%, Миронівського – 7,4%, Вишгород-

ського – 6,7%  районів та міст Обухів – 5,5%, Бровари – 4,4% від загальнообласних 

обсягів реалізації (товарів, послуг). 

У 2015 році по Київській області серед суб’єктів господарювання склався на-

ступний розподіл за основними показниками діяльності: 

• за кількістю частка підприємств – юридичних осіб становила 18,4%, фі-

зичних осіб – підприємців – 81,6%; 

• за кількістю зайнятих працівників – 75,3% та 24,7% відповідно; 

•        за обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг) – 93,8% та 6,2% від-

повідно.  
 
 
 

__________ 
1 Дані наведено без банків, бюджетних установ, фізичних осіб – суб’єктів господарювання та 

включаючи фермерські господарства з кількістю зайнятих до 50 осіб. 
2 Включаючи штатних, позаштатних та неоплачуваних (власників, засновників підприємства   

та членів їх сімей) працівників. 
3 Включаючи штатних та позаштатних працівників. 
 


