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У 2019 році в області функціонувало 20,5 тис. 

підприємств-юридичних осіб. У розрахунку на 

10 тис. населення припало 81 підприємство 

(в Україні – 91 підприємство). 

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах становила 353,1 тис. осіб, у тому 

числі найманих працівників – 344,6 тис. осіб (по 5,7% від кількості зайнятих та найманих 

працівників на підприємствах держави). 

Основні показники діяльності підприємств за їх розмірами у 2019 році 
 

 Усього 
У тому числі підприємства 

великі середні малі 
з них мікропід-

приємства 

Кількість підприємств, одиниць 20486 29 1068 19389 16359 

у % до загальної кількості 
підприємств 100,0 0,1 5,2 94,7 79,9 

Кількість підприємств на 10 тис. 
населення, одиниць 81 0 4 77 65 

Кількість зайнятих працівників, 
тис.  осіб 353,1 50,0 196,1 107,0 52,9 

у % до загальної кількості зайнятих 
працівників 100,0 14,2 55,5 30,3 15,0 

Кількість найманих працівників, 
тис. осіб 344,6 50,0 196,0 98,6 45,2 

у % до загальної кількості найманих 
працівників 100,0 14,5 56,9 28,6 13,1 

Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг), млрд.грн 371,6 108,1 163,9 99,6 32,4 

у % до загального обсягу 
реалізованої продукції (товарів, 
послуг) 100,0 29,1 44,1 26,8 8,7 

 

 

 Підприємства у 2019 році реалізували продукції, 

товарів, надали послуг на 371,6 млрд.грн, що 

становило 4,1% від загальнодержавного обсягу.  

 

Найбільше продукції реалізовано підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, 
ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів ‒ 135,4 млрд.грн (36,4% від загального 
обсягу реалізації) та промисловості ‒ 134,2 млрд.грн (36,1%). 
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Структура реалізованої продукції за видами економічної діяльності у 2019 році 
у % до підсумку 

 
 
 

 
 
Внесок великих, середніх і малих підприємств у загальні показники підприємств у 2019 році 
У відсотках до підсумку 
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Частка великих та середніх підприємств у загальній кількості підприємств  становила 
5,3%, проте тут зосереджено 71,4% від загальної кількості найманих працівників на усіх 
підприємствах області, ними забезпечено 73,2% від загального обсягу реалізованої 
продукції (товарів, послуг). 
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