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ПЕРЕДМОВА 

 

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання 

Тернопільської області за 2016 рік» (далі – збірник) містить статистичні 

показники, що характеризують стан і тенденції розвитку суб’єктів 

господарювання у 2016 році порівняно з попередніми  роками. 

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 річної фінансової звітності; 

- державного статистичного спостереження «Капітальні інвестиції», 

проведеного за формою № 2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, 

вибуття й амортизація активів»; 

- адміністративних даних Державної фіскальної служби України. 

В окремі розділи статистичного збірника вміщена інформація про 

основні показники діяльності підприємств з їх розподілом на великі, 

середні, малі та мікропідприємства, визначеними відповідно до ст.55 

Господарського кодексу України в редакції від 22.03.2012р., а також 

діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням фізичних осіб-

підприємців. 

Усі показники у збірнику деталізовано за видами економічної 

діяльності згідно з Класифікацією видів економічної діяльності 

(ДК 009: 2010), затвердженою наказом Держспоживстандарту України від 

11.10.2010 № 457, яка гармонізована з Класифікацією видів економічної 

діяльності Європейського Союзу (NACE Rev.2 – 2006). Для зручності у 

вміщених у збірнику таблицях поряд з назвами видів економічної 

діяльності наведено їх коди згідно з КВЕД–2010. 
Інформація за видами економічної діяльності наведена з 

урахуванням зміни підприємствами їх основного виду діяльності, який 
розраховано відповідно до Методологічних положень щодо визначення 
основного виду діяльності підприємства, затверджених наказом 
Держкомстату від 14.12.2006 № 607. 

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

Статистична інформація сформована за інституціональним підходом 
без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. 
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СКОРОЧЕННЯ  
 

в.п. – відсотковий пункт 

грн – гривня 

м. – місто 

млн. – мільйон 

табл. – таблиця 

тис. – тисяча 

% – відсоток 

 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

Тире () – явищ не було. 

Крапки (…) – відомості відсутні. 

Крапки (…к)    – дані не оприлюднюються з метою забезпечення 

виконання вимог Закону України "Про державну 

статистику" щодо конфіденційності статистичної 

інформації. 

Нуль (0,0) – явища відбулися, але у  вимірах, менших за ті, що 

можуть бути виражені використаними у таблиці   

розрядами. 

Символ (х) – заповнення рубрики за  характером побудови таблиці не 

має сенсу або  недоцільне. 

«у тому числі», «з них» 

 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми. 
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ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ 

 

Статистичний збірник "Діяльність суб’єктів господарювання Тернопільської області"  

Головне управління статистики у Тернопільській області 
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1.1. Основні показники діяльності суб’єктів господарювання¹ 
 

 2010 2013 2014 2015 2016 

Кількість суб’єктів господарювання – 
усього, одиниць 39367 31487 43553 44704 40365 

підприємства       
усього, одиниць 4729 5234 5159 5096 4249 
у % до загальної кількості 
суб’єктів 12,0 16,6 11,8 11,4 10,5 
на 10 тис. осіб наявного населення,  
одиниць 44 49 48 48 40 

фізичні особи-підприємці       
усього, одиниць 34638 26253 38394 39608 36116 
у % до загальної кількості 
суб’єктів 88,0 83,4 88,2 88,6 89,5 
на 10 тис. осіб наявного населення, 
одиниць  319 244 358 371 340 

Кількість зайнятих працівників – 
усього, тис. осіб  148,6 135,2 144,1 133,6 129,2 

підприємства      
усього, тис. осіб      89,1 82,8 80,7 74,5 71,1 
у % до загальної кількості 
зайнятих працівників 60,0 61,3 56,0 55,8 55,0 

фізичні особи-підприємці      
усього, тис. осіб      59,5 52,4 63,4 59,1 58,1 
у % до загальної кількості 
зайнятих працівників 40,0 38,7 44,0 44,2 45,0 

Кількість найманих працівників – 
усього, тис. осіб  112,5 106,8 103,6 91,9 91,5 

підприємства      
усього, тис. осіб      87,6 80,7 78,6 72,4 69,5 
у % до загальної кількості 
найманих працівників 77,9 75,5 75,8 78,8 76,0 

фізичні особи-підприємці      
усього, тис. осіб      24,9 26,1 25,0 19,5 22,0 
у % до загальної кількості 
найманих працівників 22,1 24,5 24,2 21,2 24,0 

Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг) – усього, млн.грн 24016,3 54943,6 66896,2 83108,2 55943,8 

підприємства      
усього, млн.грн 17267,5 50027,9 60982,1 75099,2 46305,2 
у % до загального обсягу 
реалізованої продукції (товарів, 
послуг) 71,9 91,1 91,2 90,4 82,8 

фізичні особи-підприємці      
усього, млн.грн 6748,8 4915,7 5914,1 8009,0 9638,6 
у % до загального обсягу 
реалізованої продукції (товарів, 
послуг) 28,1 8,9 8,8 9,6 17,2 

  

1 Дані табл. 1.1–1.3 наведено з урахуванням статистичної інформації по фізичних особах-

підприємцях, сформованої  на підставі даних Державної фіскальної служби України. 


