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Суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську 
діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають 
відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків,
передбачених законодавством. До суб’єктів господарювання належать підприємства-юридичні особи та фізичні 
особи-підприємці.

Основні показники діяльності 
суб'єктів господарювання у 2018 році

Кількість суб'єктів господарювання, од 154 002

підприємств 23 793

фізичних осіб-підприємців 130 209

Кількість зайнятих працівників 
у суб'єктів господарювання, тис. осіб 607,2

на підприємствах 371,0

у фізичних осіб-підприємців 236,2

Кількість найманих працівників
у суб'єктів господарювання, тис. осіб 471,6

на підприємствах 365,6

у фізичних осіб-підприємців 106,0

Обсяг реалізованої продукції (товарів, 
послуг) суб'єктів господарювання, тис.грн

447 499,8

підприємств 377 177,8

фізичних осіб-підприємців 70 322,0

Підприємство-юридична особа (далі –
підприємство) – самостійний суб’єкт господарювання,
створений компетентним органом державної влади або
органом місцевого самоврядування, або іншими
суб’єктами для задоволення суспільних та особистих
потреб шляхом систематичного здійснення виробничої,
науково-дослідної, торговельної, іншої господарської
діяльності в порядку, передбаченому Господарським
кодексом України та іншими законами. Підприємство не
має у своєму складі інших юридичних осіб, але має
право створювати філії, представництва, відділення та
інші відокремлені підрозділи, які не мають статусу
юридичної особи.
Фізична особа-підприємець – зареєстрована в
установленому порядку фізична особа з метою
здійснення підприємницької діяльності.
Кількість зайнятих працівників – кількість штатних,
позаштатних і неоплачуваних (власників, засновників
підприємства та членів їх сімей) працівників
підприємства.
Кількість найманих працівників – кількість штатних і
позаштатних (працюючих за договорами та за
сумісництвом) працівників підприємства.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)
визначається за ціною продажу відвантаженої готової
продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених
як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками)
документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за
бартерним контрактом), за вирахуванням податку на
додану вартість.
______________

Примітка. У бюлетені дані наведено без урахування
результатів діяльності банків та бюджетних установ
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61,1%

38,9%

Кількість зайнятих 
працівників у 2018 році 

(у % до загальної кількості 
зайнятих працівників)

Підприємства Фізичні особи-підприємці
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15,4%

84,6%

Кількість суб'єктів
господарювання 

у 2018 році 
(у % до загальної 

кількості суб'єктів)

84,3%

15,7%

Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг) у 2018 році 

(у % до загального обсягу 
реалізації)

Кількість суб'єктів господарювання у порівнянні з минулим роком збільшилась на 0,3%, у тому числі
кількість підприємств – на 5,3%. У той же час, кількість фізичних осіб-підприємців зменшилась на 0,5%.

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання збільшилась на 8,2%, з них на підприємствах –
на 4,7%, у фізичних осіб-підприємців – на 14,1%.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання зріс на 15,8%, у тому числі
підприємств – на 14,2%, у фізичних осіб-підприємців – на 24,9%



Відповідно до Господарського кодексу
України в редакції від 22.03.2012:
Суб’єктами малого підприємництва є:
- фізичні особи, зареєстровані в
установленому законом порядку як фізичні
особи - підприємці, у яких середня кількість
працівників за звітний період (календарний
рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від
будь-якої діяльності не перевищує суму,
еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену
за середньорічним курсом Національного
банку України;
- юридичні особи - суб’єкти господарювання
будь-якої організаційно-правової форми та
форми власності, у яких середня кількість
працівників за звітний період (календарний
рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від
будь-якої діяльності не перевищує суму,
еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену
за середньорічним курсом Національного
банку України.
Суб’єктами великого підприємництва є
юридичні особи - суб’єкти господарювання
будь-якої організаційно-правової форми та
форми власності, у яких середня кількість
працівників за звітний період (календарний
рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від
будь-якої діяльності перевищує суму,
еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену
за середньорічним курсом Національного
банку України.
Суб’єктами середнього підприємництва є
інші суб’єкти господарювання.

Основні показники діяльності суб'єктів господарювання за їх розмірами
у 2018 році
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(у % до загальної кількості / загального обсягу)



Фінансові результати до оподаткування підприємств у 2018 році

(млн.грн)

Фінансовий результат підприємств до
оподаткування за 2018 рік становив
13,9 млрд.грн прибутку. Основна його частина
сформована прибутковими підприємствами
промисловості (10,3 млрд.грн), сільського
господарства, лісового господарства та рибного
господарства (6,5 млрд.грн), оптової та роздрібної
торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і
мотоциклів (4,1 млрд.грн). Частка збиткових
підприємств області становила 27,8%, ними
допущено 11,2 млрд.грн збитку. Переважно збитків
зазнали підприємства промисловості
(5,9 млрд.грн), оптової та роздрібної торгівлі;
ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів
(1,8 млрд.грн) та у сфері операцій з нерухомим
майном (1,1 млрд.грн).

Великі
підприємства 

2279,7

Середні 
підприємства 

6767,4

Малі 
підприємства 

4838,1

З них 
мікропідп-
риємства 

766,7

Усього 
прибутку 
13885,2
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• вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків,                           
61002, Україна

• тел.: (057) 706-26-16
• факс: (057) 706-25-88
• електронна пошта: gus@kh.ukrstat.gov.ua
• веб-сайт: www.kh.ukrstat.gov.ua
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Інформаційний бюлетень підготовлено управлінням 
поширення інформації та комунікацій.

The newsletter is prepared by the department for dissemination 
of information of statistical activity and communications. 

Відповідальний за випуск О. Глухова, (057) 706 26 98
Accountable for issue O. Glukhova

Для підготовки інформаційного бюлетеня були використані 
дані форм державних статистичних спостережень: 
• № 1-підприємництво (річна), 2-підприємництво (річна) 

"Структурне обстеження підприємства"; 
• форми фінансової звітності № 1, 1-м, 1-мс "Баланс", № 2 

(розділи - І, ІІІ), 2-м, 2-мс "Звіт про фінансові результати";  
фінансова звітність, складена на основі таксономії 
фінансової звітності за міжнародними стандартами 

Main Department of Statistics in Kharkiv region

• address: 28, Marshala Bazhanova st., Kharkiv, 
61002, Ukraine       

• tel.: (057) 706-26-16
• fax: (057) 706-25-88
• e-mail: gus@kh.ukrstat.gov.ua
• website: www.kh.ukrstat.gov.ua

З питань поширення статистичних публікацій Ви можете звернутись за тел./факс: (057) 706 26 36.

For more information on dissemination of statistical publications You can contact us by tel./fax: (057) 706 26 36.

mailto:gus@kh.ukrstat.gov.ua
http://www.kh.ukrstat.gov.ua/
mailto:gus@kh.ukrstat.gov.ua
http://www.kh.ukrstat.gov.ua/

