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ПЕРЕДМОВА 
Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання Черкаської 

області» (далі – збірник) містить інформацію про основні статистичні показники, що 
характеризують фінансово-економічний стан і тенденції розвитку суб’єктів 
господарювання Черкаської області за 2010, 2015 та 2016 роки.  

Збірник підготовлено на підставі даних: 
– державного статистичного спостереження «Структурні зміни в економіці 

України та її регіонів», проведеного за формами №1-підприємництво (річна) і №1-
підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства»; 

 – державного статистичного спостереження «Активи, власний капітал, 
зобов’язання та фінансові результати підприємств», проведеного за формами 
фінансової звітності;  

 –     адміністративних даних Державної фіскальної служби України.   
У збірнику наведено інформацію щодо структурних змін в економіці Черкаської 

області та її адміністративних одиниць:  кількість суб’єктів господарювання, кількість 
зайнятих та найманих працівників, обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг), 
витрати на персонал та оплату праці, активи і пасиви, власний капітал, зобов'язання, 
фінансові результати та рівень рентабельності підприємств. Статистичні дані щодо 
діяльності суб’єктів господарювання наведено з урахуванням даних по фізичних 
особах-підприємцях із їх розподілом за розмірами: на суб’єкти великого, середнього, 
малого та мікропідприємництва. 

У збірнику також вміщено короткі методологічні пояснення до наведених у 
ньому показників. 

Усі статистичні показники деталізовані 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 в рубриці «Методологія та класифікатори»/ 
«Класифікатори». 

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

Статистична інформація також представлена в розрізі міст обласного значення 
та районів області, 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 5 «Основні показники діяльності суб’єктів господарювання за 
регіонами України» інформацію за 2015-2016 роки наведено без урахування тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони 
проведення антитерористичної операції.  

Статистична інформація в збірнику наведена без урахування результатів 
діяльності бюджетних установ та банків; у табл. 5.1-5.4 розд.5 інформація щодо 
діяльності суб’єктів господарювання за регіонами України – з урахуванням 
результатів діяльності банків. 

Статистична інформація щодо фінансових показників за 2010 рік наведена без 
урахування фермерських господарств з кількістю працюючих менше 50 осіб. 
 Збірник підготовлено відділом обробки даних структурної статистики та 
статистики фінансів підприємств. 
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СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
У 2016 році на Черкащині функціонувало 53325 суб’єктів господарювання, з них 

84,9% – фізичні особи-підприємці. За цим показником Черкащина займає 15 позицію 
серед регіонів України. Кількість суб’єктів господарювання зменшилась проти 2015 
року на 1915 одиниць (на 3,5%), у тому числі фізичних осіб-підприємців – на 1669 
одиниць (на 3,6%), підприємств-юридичних осіб –  на 246 одиниць (на 3%). Зменшення, 
здебільшого, відбулося за рахунок суб’єктів мікропідприємництва. 

У розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення кількість суб’єктів 
господарювання становила 431 одиницю, з них фізичних осіб-підприємців – 366 
одиниць. 

Суб’єкти малого підприємництва склали 99,1% від загальної кількості суб’єктів 
господарювання, з них 97,5% – це суб’єкти мікропідприємництва.  

Більшість усіх діючих підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності 
(44,9%) та третина фізичних осіб-підприємців зосереджені в обласному центрі. 

Із загальної кількості обстежуваних підприємств  (8050 одиниць),  94,5% – малі.  
У сфері підприємництва було зайнято 201,8 тис. осіб (на 4,7% більше проти 2015 

року). Майже дві третини зайнятих працівників (129,3 тис. осіб) були задіяні на 
підприємствах, решта (72,5 тис.) – у фізичних осіб-підприємців.  

Із загальної кількості працюючих у суб’єктів господарювання 55,9% було 
зайнято в малому підприємництві.  

Кількість найманих працівників зросла на 1,7%, склавши 153,6 тис. осіб, із яких 
82,3% – це працівники підприємств – юридичних осіб. Кількість найманих працівників 
у фізичних осіб-підприємців збільшилась на 14,6% і становила 27,3 тис. осіб, а на 
підприємствах – зменшилась на 0,7% і становила 126,3 тис. осіб. 

На одному підприємстві працювали в середньому 16 осіб найманих працівників.  
Серед найманих працівників підприємств 40% працювали в промисловості, 

29,3% – у сільському, лісовому та рибному господарстві.  
Частка найманих працівників суб’єктів господарювання, що були задіяні у 

середньому підприємництві, становила 46,9%, у малому – 42,1%. 
Щодо юридичних осіб, більше половини найманих працівників (55,3%) –

працювали на середніх підприємствах. 
Суб’єктами господарювання Черкащини реалізовано продукції (товарів, послуг) 

на суму 135796,1 млн.грн, що на 16156,7 млн.грн більше проти 2015 року (на 13,5% у 
фактичних цінах).  

Левову частку продукції, товарів, послуг – 86,8% (117835,6 млн.грн) реалізовано 
підприємствами (на 12941,8 млн.грн більше ніж у попередньому році). 
 Підприємствам промисловості належить 45,5% обсягу реалізованої продукції 
(товарів, послуг) підприємств Черкаської області, оптової та роздрібної торгівлі; 
ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 27%, п’ята частина – підприємствам 
сільського, лісового та рибного господарства. 

Частка середніх підприємств у загальному обсязі реалізації підприємств-
суб’єктів господарювання склала 45,3%, великих – 32,1%. У 2016 році на Черкащині 
діяло 9 великих підприємств (0,1% від їх загальної кількості). 
 Фізичні особи-підприємці збільшили обсяг реалізованої продукції (товарів, 
послуг) проти попереднього року на 3214,8 млн.грн (на 21,8%), він склав 17960,5 
млн.грн. Більше половини цієї суми належить фізичним особам-підприємцям, що 
займаються оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і 



мотоциклів (56,8%). Питома вага реалізованої промислової продукції, виготовленої 
фізичними особами-підприємцями, склала лише 7,4%.  

Місту Черкаси належить найбільша частка обласного обсягу реалізованої 
продукції, товарів та послуг: підприємствам – 42,4%,   фізичним особам- підприємцям – 
44,4% . 

У 2016 році 80,3% підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності працювали 
прибутково в сумі 10426,9 млн.грн (на 10,9% менше ніж у 2015 році). 19,7% 
підприємств зазнали збитку 4009,9 млн.грн (уполовину менше проти попереднього 
року). Фінансовий результат до оподаткування підприємств та організацій області 
склав 6417,0 млн.грн прибутку, що в 1,7 раза більше ніж у 2015 році. 

Найбільші прибутки (сальдо) отримали підприємства сільського, лісового та 
рибного господарства – 6256,3 млн.грн (на 19 % менше порівняно з 2015 роком). Понад 
90% підприємств цього виду економічної діяльності стабільно працюють з прибутками. 

Найгірші фінансові результати мали підприємства, що займаються операціями з 
нерухомим майном – 488,6 млн.грн збитку (на 28,6% менше проти попереднього року). 
У цій сфері традиційно зосереджена найбільша частка збитково працюючих 
підприємств – 33,7%. 

Фінансовий результат до оподаткування підприємств міста Черкаси становив 
716,9 млн.грн збитків, проте, це в 5 разів менше ніж за 2015 рік. 

Серед промислових видів економічної діяльності найкращих фінансових 
результатів досягли підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів – 948,2 млн.грн прибутку, а найгірших – з виробництва хімічних 
речовин і хімічної продукції – 1525,2  млн.грн збитку. 

За категоріями підприємств із найбільшими прибутками (сальдо) до 
оподаткування працювали середні підприємства – 4668,4 млн.грн (72,8% до 
загальнообласного рівня). Малі підприємства отримали 1451,2 млн.грн прибутку 
(22,6%), з них мікропідприємства – 340,9 млн.грн, великі – 297,4 млн.грн (4,6% від 
загальнообласного рівня).  

Фінансово-господарська діяльність підприємств Черкащини у 2016 році була 
більш ефективною. Рівень рентабельності усієї діяльності склав 6,7% (проти 3,8% у 
2015 році). За категоріями підприємств найвищу рентабельність мали середні 
підприємства – 10,5%. Рентабельність малих підприємств становила 7,6% (з них 
мікропідприємств – 4,8%), великих – 0,9%. Найбільш рентабельним видом економічної 
діяльності було сільське, лісове та рибне господарство – 30,5%, а найвищий рівень 
збитковості мала сфера операцій з нерухомим майном – мінус 13,3%. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1. Основні структурні показники діяльності  
суб’єктів господарювання  

 

 2010 2015 2016 
    

Кількість суб’єктів господарювання – 
усього, одиниць 58180 

 
55240 53325 

  підприємства, одиниць 7298 8296 8050 
у відсотках до загальної кількості   
суб’єктів 12,5 

 
15,0 15,1 

на 10 тис. осіб наявного населення, од 57 67 65 
 фізичні особи-підприємці, одиниць 50882 46944 45275 

 у відсотках до загальної кількості  
 суб’єктів 87,5 

 
85,0 84,9 

 на 10 тис. осіб наявного населення, од 394 376 366 

Кількість зайнятих працівників – 
усього, тис. осіб 242,3 

 
200,8 201,8 

  підприємства, тис. осіб      160,7 130,1 129,3 
    у відсотках до загальної кількості  

зайнятих  працівників 66,3 
 

64,8 64,1 
  фізичні особи-підприємці, тис. осіб      81,6 70,7 72,5 

у відсотках до загальної кількості  
зайнятих  працівників 33,7 

 
35,2 35,9 

Кількість найманих працівників  – 
усього, тис. осіб  187,1 

 
151,0 153,6 

  підприємства, тис. осіб      156,4 127,2 126,3 
у відсотках до загальної кількості   
найманих працівників 83,6 

 
84,3 82,3 

  фізичні особи-підприємці, тис. осіб      30,7 23,8 27,3 
 у відсотках до загальної кількості   
 найманих працівників 16,4 

 
15,7 17,7 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, 
послуг) – усього, млн.грн 55104,7 119639,4 135796,1 
  підприємства, млн.грн 45686,7 104893,8 117835,6 
     у відсотках до загального обсягу   
     реалізованої продукції (товарів,  

послуг) 82,9 

 
 

87,7 86,8 
  фізичні особи-підприємці, млн.грн 9418,0 14745,6 17960,5 

 у відсотках до загального обсягу   
 реалізованої продукції (товарів,  
 послуг) 17,1 

 
 

12,3 13,2 
 
 

 



4.28. Фінансові результати до оподаткування великих, середніх та 
малих підприємств у 2016 році 

(млн.грн) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Додаткову інформацію щодо вмісту розділів статистичного збірника 

«Діяльність суб’єктів господарювання Черкаської області у 2016 році» 
можна отримати за телефонами: (0472) 33-89-74, 33-89-51. 

 

 
 

1924,1

5590,1

2912,7

1626,7

921,7

1461,5

297,4

4668,4

1451,2

великі середні малі

Прибутки Збитки Сальдо


