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Основні показники діяльності підприємств-суб’єктів підприємницької 

діяльності Черкаської області за 2018 рік 

 

 За попередніми даними у 2018 році в Черкаській області (без банків та 

бюджетних установ) діяло 9176 підприємств, що на 312 одиниць (3,5%) більше 

ніж у 2017 році. У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення припадало 

76 підприємств (в Україні – 84 підприємства). 

На підприємствах-юридичних особах працювали 134,2 тисячі осіб 

зайнятих працівників, із них 131,4 тисячі – наймані працівники. У середньому 

на одному підприємстві працювали 14 найманих працівників. Найбільше 

найманих працівників було задіяно в промисловості – 39%, а також у 

сільському, лісовому та рибному господарстві – 26%.  

Сума витрат на оплату праці на підприємствах зросла на 29% і склала 

понад 10765 млн грн. 

Підприємствами області реалізовано продукції, товарів, надано послуг 

на суму 173239 млн грн, що на 21% більше ніж за 2017 рік. У розрахунку на 

одного найманого працівника було реалізовано майже 1319 тис.грн продукції 

(товарів, послуг). Як і в попередніх роках найбільша питома вага в обсязі 

реалізованої продукції (товарів, послуг) належала підприємствам 

промисловості (43%), а також оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 

автотранспортних засобів і мотоциклів (30%).  

Частка великих та середніх підприємств була незначною (дещо 

перевищувала 5%), проте на них було зосереджено 69,5% загальної кількості 

найманих працівників усіх підприємств області, й ними забезпечено понад 

77% від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг).  

У результаті підприємницької діяльності, підприємствами області було 

отримано 12097 млн грн прибутків (на 20,5% більше ніж за 2017 рік). Збитків 

зазнали 21% підприємств – на загальну суму майже 2153 млн грн (на 30% 

менше проти попереднього року). Фінансовий результат до оподаткування 

підприємств області за 2018 рік склав майже 9945 млн грн прибутків, що на 

2990 млн грн більше ніж за 2017 рік. 

 Найкращі фінансові результати отримали підприємства сільського, 

лісового та рибного господарства – 5858 млн грн прибутків (майже на 44% 

більше ніж за 2017 рік), найгірші – підприємства мистецтва, спорту, розваг та 

відпочинку – 8 млн грн збитків (проти 36,5 млн грн збитків у попередньому 

році). 
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