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ПЕРЕДМОВА 
 

Статистичний збірник містить інформацію про основні статистичні показники, що характеризують стан і тенденції розвитку 

підприємств за 2013–2017 роки.  

Збірник підготовлено на підставі даних:  

– державного статистичного спостереження щодо структурних змін в економіці області, проведеного за фф. №1-підприємництво 

(річна), №1-підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства»;  

– державного статистичного спостереження щодо фінансових результатів підприємств, проведеного за формами фінансової звітності, 

отриманих безпосередньо від підприємств (без урахування банків та бюджетних установ).  

Дані за 2014 – 2017 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та 

частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

У збірнику наведено інформацію про кількість підприємств та основні показники їх діяльності (кількість зайнятих і найманих 

працівників, обсяги реалізованої продукції).  

Усі статистичні показники наведені в цінах і за методологією відповідного року та деталізовані за видами економічної діяльності згідно 

з Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010, яка гармонізована з Класифікацією видів економічної діяльності Європейського 

Співтовариства (NACE Rev.2, 2006). 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.  

Статистична інформація також представлена за районами і містами обласного значення відповідно до Класифікатора об’єктів 

адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), який затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 

31.10.1997 № 659 (зі змінами). 

 

   

 



 

 

 
СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 

 
тис. – тисяча %. – відсоток 
р. – рік грн – гривня 
м. – місто  

 

 

 
 

 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 
тире (–) – явищ не було 
крапки (...) – відомості відсутні 
крапки (...1) 

– 
дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну 

статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації 

нуль (0,0) 
– 

явище існує, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути відображені в таблиці цифровими 

розрядами 

символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці недоцільне 

«у тому числі»,  

«з них» 
– означає, що підсумок наведених у таблиці даних може бути меншим від загальної суми 
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