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П Е Р Е Д М О В А 
 

Статистичний збірник "Діяльність великих, середніх, малих та мікропідприємств" (далі – 
збірник) містить статистичні показники, що характеризують розвиток великих, середніх, малих 
та мікропідприємств у 2014 році порівняно з 2010−2013 роками.  

Статистичні дані сформовані за критеріями підприємств, які визначені у Господарському 
кодексі України в редакції від 22.03.2012.  

Збірник підготовлено на підставі даних: 
–  державного статистичного спостереження «Активи, власний капітал, зобов’язання та 

фінансові результати підприємств», проведеного за формами річної фінансової звітності; 
– державного статистичного спостереження «Структурні зміни в економіці», проведеного за 

формами №1-підприємництво (річна), №1-підприємництво (коротка) (річна) "Структурне обстеження 
підприємства".  

Методологія формування статистичної інформації на підставі вказаних державних статистичних 
спостережень відображена у методологічних та методичних документах, які розміщені на веб-сайті 
Держстату у розділі "Методологія та класифікації" / "Статистична методологія" / "Економічна 
статистика" / "Економічна діяльність" / "Діяльність підприємств" та "Реєстр статистичних 
одиниць". 

У збірнику наведено інформацію про кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих 
працівників, витрати на персонал, обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг), активи і пасиви 
підприємств, дебіторську та кредиторську заборгованість, фінансові результати та рівень 
рентабельності підприємств. 

Усі показники у збірнику деталізовано за видами економічної діяльності за Класифікацією 
видів економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД–2010), затвердженою наказом 
Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457, яка гармонізована з Класифікацією видів 
економічної діяльності Європейського Союзу (NACE Rev.2 – 2006) та розміщена на веб-сайті 
Держстату у рубриці "Методологія та класифікації" / «Класифікації». 

Інформація за видами економічної діяльності наведена з урахуванням зміни підприємствами їх 
основного виду економічної діяльності у звітному році, який розраховано відповідно до Методики 
розрахунку основного виду економічної діяльності за допомогою спеціального програмного модуля, 
затвердженого наказом Держстату від 29.12.2012 №551. 

Статистична інформація також представлена у розрізі міст і районів області та регіонів 
України, відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою  України 
(КОАТУУ), який затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 31.10.1997 №659. 

У розділі 4 «Основні показники діяльності підприємств за регіонами України» інформацію 
за 2014 рік наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.  

 
Статистична інформація наведена без урахування результатів діяльності бюджетних 

установ та банків. 
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   1.1. Основні показники діяльності підприємств – суб’єктів 
 підприємницької діяльності за їх розмірами   

 
 

 

Усього 
Великі 
підпри-
ємства 

Середні 
підпри-
ємства 

Малі  
підпри-
ємства 

З них 
мікро-
підпри-
ємства 

Кількість підприємств, одиниць      
2010 7298 10 553 6735 5536 
2011 7134 15 548 6571 5337 
2012 7186 13 527 6646 5388 
2013 7931 12 492 7427 6196 
2014 8153 9 458 7686 6540 

Кількість зайнятих працівників, осіб      
2010 160675 16662 94546 49467 17471 
2011 158066 23355 87293 47418 16563 
2012 150718 22960 82404 45354 15958 
2013 144372 23313 75987 45072 16306 
2014 137758 19093 75135 43530 18115 

Кількість найманих працівників, осіб      
2010 156400 16662 94524 45214 15144 
2011 155139 23355 87274 44510 15453 
2012 148263 22960 82326 42977 14802 
2013 141846 23313 75928 42605 15161 
2014 134968 19093 75092 40783 15597 

Обсяг реалізованої продукції (товарів,  
послуг), млн.грн.     

2010 45686,7 15481,8 20694,2 9510,7 3017,9 
2011 55116,0 20363,8 23782,2 10970,0 3553,1 
2012 63723,9 22385,6 27957,1 13381,2 4073,2 
2013 60373,9 21827,4 25805,8 12740,7 4003,1 
2014 73823,3 23981,5 33491,0 16350,8 5625,4 

Витрати на оплату праці, млн.грн.     
2010 … … … … … 
2011 … … … … … 
2012 4057,2 1011,1 2202,2 843,9 275,3 
2013 4140,3 1084,5 2178,5 877,3 292,7 
2014 4305,9 1031,6 2348,0 926,3 303,5 

Фінансовий результат до оподаткування, 
млн.грн. 

 2010 1176,9 239,3 975,2 –37,6 –21,4 
2011 2699,7 1047,5 1439,6 212,6 36,3 
2012 2371,4 272,2 1503,9 595,3 155,3 
2013 430,2 –643,2 878,1 195,3 37,4 
2014 –5833,6 –5852,4 526,4 –507,6 10,2 



 

 

 
Продовження табл. 1.1 

 

Усього 
Великі 
підпри-
ємства 

Середні 
підпри-
ємства 

Малі  
підпри-
ємства 

З них 
мікро-
підпри-
ємства 

Збиток до оподаткування, млн.грн      
2010 1548,3 486,2 558,9 503,2 173,9 
2011 1206,5 201,7 436,3 568,5 215,1 
2012 2224,7 1069,9 622,0 532,8 211,9 
2013 2874,2 1482,0 797,6 594,6 254,7 
2014 10660,1 6482,8 2214,2 1963,1 448,1 

Питома вага підприємств, що одержали   
збиток, у % до загальної кількості  підприємств 

2010 38,5 40,0 30,3 39,3 40,0 
2011 31,7 30,8 24,4 32,3 32,4 
2012 29,6 8,3 22,2 30,2 30,5 
2013 30,0 16,7 26,7 30,3 30,0 
2014 27,6 33,3 30,2 27,4 27,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

3.7. Фінансові результати до оподаткування великих, середніх та 
малих підприємств у 2014 році 

(млн.грн.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8. Рентабельність операційної діяльності великих, середніх та малих  
підприємств 

(відсотків) 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ, СЕРЕДНІХ ТА МАЛИХ 
ПІДПРИЄМСТВ У 2014 РОЦІ 

 
У 2014 році на Черкащині функціонувало 8153 підприємства, це на 222 

од. (на 2,8%) більше проти попереднього року. Таке зростання відбулося за 
рахунок малих підприємств, частка яких у загальній кількості складає 94,3%. 
Переважна більшість усіх діючих підприємств  зосереджена в обласному центрі 
(46%). 

На підприємствах області було зайнято 137,8 тис. осіб, це на 4,6% менше 
проти 2013 року. Кількість найманих працівників становила 135,0 тис. осіб, 
вона також скоротилась на 4,8%. Більшість найманих працівників було задіяно 
на середніх підприємствах – 55,6%. За видами економічної діяльності, 
переважаюча кількість найманих працівників була задіяна у промисловості – 
42,6%, у сільському, лісовому та рибному господарстві – 26,8%.  

Підприємствами Черкащини реалізовано продукції, товарів, надано 
послуг на суму 73823,3 млн.грн., що на  13449,4 млн.грн. більше проти 2013 
року. Частка середніх підприємств в обсягах реалізації становила 45,4%, 
великих – 32,5%, малих – 22,1%. Найбільша питома вага в обсягах реалізованої 
продукції (товарів, послуг) належить підприємствам промисловості – 49,8%, 
оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів 
– 25,3%. Підприємствами – юридичними особами обласного центру реалізовано 
більше третини загального обсягу реалізації продукції, товарів, послуг (38,7%). 

Збитки, отримані в економіці області підприємствами – суб’єктами 
підприємницької діяльності (без банків та бюджетних установ) за 2014р., 
склали 10660,1 млн.грн. і збільшились у 3,7 раза проти попереднього року. 
Найбільші збитки отримали великі підприємства – 6482,8 млн.грн. (60,8% від 
загальних по області), середні – 2214,2 млн.грн. (20,8%), малі –  1963,1 млн.грн. 
(18,4%); з них, збитки мікропідприємств – 448,1 млн.грн. 

Прибутково працювали 72,4% підприємств області, отримавши     4826,5 
млн.грн. прибутків, що на 46,1% більше ніж за 2013р. Середніми 
підприємствами отримано 56,8% цієї суми  (2740,6 млн.грн.), малими – 30,1%  
(1455,5 млн.грн.), великими підприємствами – 13,1% (630,4 млн.грн.). 

За категоріями підприємств, найкращі фінансові результати до 
оподаткування за 2014р.  мали середні підприємства – 526,4 млн.грн. прибутків. 
Фінансовим результатом діяльності великих підприємств були збитки у сумі 
5852,4 млн.грн., малих – збитки у сумі 507,6 млн.грн. (з них, у 
мікропідприємств – 10,2 млн.грн. прибутків).  

Дебіторська та кредиторська заборгованості підприємств – суб’єктів 
підприємницької діяльності області склали на кінець 2014р. 38602,8 млн.грн. та 
39780,8 млн.грн. відповідно. Левова частка у цих неплатежах належить великим 
підприємствам: дебіторської – 46,9% (18111,4 млн.грн.), кредиторської – 58% 
(23083 млн.грн.). У цієї категорії підприємств були найвищі темпи зростання 
кредиторської заборгованості з початку року – на 65,6%, і, як наслідок, 
негативне сальдо взаєморозрахунків: їх власні борги на 27,5% перевищували 
борги покупців. 



 

 

 Заборгованості середніх підприємств склали близько третини від 
загальних по області: дебіторська – 33,7% (13017,2 млн.грн.), кредиторська – 
27,7% (11034,6 млн.грн.). Середні підприємства мали позитивне сальдо 
взаєморозрахунків: їх дебіторська заборгованість на 18% перевищувала 
кредиторську. 

У малих підприємств були найнижчі темпи зростання заборгованостей з 
початку року: дебіторської – на 24,1%, кредиторської – на 19,8% і найбільше 
позитивне сальдо взаєморозрахунків: дебіторська заборгованість на 32% 
перевищувала кредиторську. 
  Ефективність господарювання підприємств Черкащини у 2014р. значно 
погіршилась. Їх діяльність була нерентабельною на 9,1%. За категоріями 
підприємств самими нерентабельними були великі підприємства – мінус 20,7%. 
Рівень збитковості малих підприємств склав 5,2%, а  діяльність середніх 
підприємств залишилась рентабельною – 1,2%. 

 
Додаткову інформацію щодо вмісту розділів статистичного збірника «Діяльність 

великих, середніх, малих та мікропідприємств» за 2014 рік 
можна отримати за телефонами: 36-06-59, 36-16-76, 0933546368 


