
  

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності  

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1 

 
  

 
 

Код за 
КВЕД-2010 Усього,  

тис.грн 

У тому числі 

великі підприємства середні підприємства малі підприємства 
з них 

мікропідприємства 

тис.грн 

у % до 
загального 

обсягу 
реалізації 

відповідного 
виду 

діяльності 

тис.грн 

у % до 
загального 

обсягу 
реалізації 

відповідного 
виду 

діяльності 

тис.грн 

у % до 
загального 

обсягу 
реалізації 

відповідного 
виду 

діяльності 

тис.грн 

у % до 
загального 

обсягу 
реалізації 

відповідного 
виду 

діяльності 

Усього2 
 
143077046,6 39048177,8 27,3 70363859,6 49,2 33665009,2 23,5 11844988,8 8,3 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 
A 

26563128,1 …3 …3 …3 …3 8243569,2 31,0 2560040,7 9,6 

Промисловість B+C+D+E 64310664,3 29732926,8 46,2 30551774,3 47,5 4025963,2 6,3 1069878,0 1,7 

Будівництво F 2584294,0 – – 853257,2 33,0 1731036,8 67,0 830264,2 32,1 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

G 

41566270,5 …3 …3 …3 …3 15053670,6 36,2 5030497,0 12,1 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

H 

4231070,9 – – 2324296,6 54,9 1906774,3 45,1 999453,5 23,6 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
I 

115610,1 – – …3 …3 …3 …3 46685,8 40,4 

Інформація та телекомунікації J 529713,9 – – – – 529713,9 100,0 191371,2 36,1 

Фінансова та страхова діяльність K 71600,4 – – – – 71600,4 100,0 31752,8 44,3 

Операції з нерухомим майном L 1714012,8 – – …3 …3 …3 …3 606793,5 35,4 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 
M 

555911,1 – – 318924,5 57,4 236986,6 42,6 189268,9 34,0 

Діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного 

обслуговування 

N 

624331,1 – – 192073,7 30,8 432257,4 69,2 237868,1 38,1 

Освіта P 38296,4 – – …3 …3 …3 …3 12686,7 33,1 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
Q 

107198,0 – – …3 …3 …3 …3 12682,8 11,8 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 
R 

12949,2 – – …3 …3 …3 …3 913,1 7,0 

Надання інших видів послуг S 51995,8 – – …3 …3 …3 …3 24832,5 47,8 
  

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. 
2 Дані попередні. 
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 


