
  

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

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 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  173238763,3 53943785,1 31,1 79755208,8 46,1 39539769,4 22,8 13090414,9 7,6 

Сільське, лісове та рибне 

господарство A 31627615,1 …3 …3 …3 …3 8755353,8 27,7 2809152,3 8,9 

Промисловість B+C+D+E 74203812,1 39146539,0 52,8 30613056,3 41,2 4444216,8 6,0 1165893,3 1,6 

Будівництво F 4008940,1 – – 1548247,6 38,6 2460692,5 61,4 937812,9 23,4 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів G 52699527,6 …3 …3 …3 …3 17895634,8 34,0 5953399,4 11,3 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність H 6356207,8 – – 3506856,7 55,2 2849351,1 44,8 853287,5 13,4 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування I 125103,7 – – …3 …3 …3 …3 59980,9 48,0 

Інформація та телекомунікації J 692640,4 – – – – 692640,4 100,0 237559,4 34,3 

Фінансова та страхова діяльність K 82242,4 – – – – 82242,4 100,0 16184,1 19,7 

Операції з нерухомим майном L 1606820,1 – – …3 …3 …3 …3 617172,0 38,4 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність M 467533,2 – – 183624,9 39,3 283908,3 60,7 215316,5 46,0 

Діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного 

обслуговування N 729796,8 – – 232065,9 31,8 497730,9 68,2 176229,9 24,1 

Освіта P 38910,0 – – …3 …3 …3 …3 12237,3 31,5 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги Q 531940,8 – – 398416,1 74,9 133524,7 25,1 7919,5 1,5 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок R 15118,4 – – …3 …3 …3 …3 2711,4 18,0 

Надання інших видів послуг S 52554,8 – – …3 …3 …3 …3 25558,5 48,6 
  

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. 


