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Діяльність підприємств 

Кіровоградської області у 2017 році 

 

 

Кількість підприємств, які здійснювали діяльність на території області,            

за підсумками 2017р. становила 7735 одиниць, що у розрахунку на 10 тис.осіб 

наявного населення склало 80 одиниць. Значна частка підприємств області 

(95,8%) визначена як малі підприємства. 

Підприємствами області у 2017р. реалізовано продукції, товарів та надано 

послуг на суму 83,9 млрд.грн. Більша частка обсягу реалізованої продукції 

(товарів, послуг) сформована підприємствами промисловості (33,9%), оптової 

та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (33,5%), 

сільського, лісового та рибного господарства (24,9%). Вагому частку в 

економіці області (45,9%) займають підприємства м.Кропивницького, обсяг 

реалізованої продукції (товарів, послуг) яких становив 38,5 млрд.грн. 

Кількість працівників, зайнятих на підприємствах області у 2017р., 

становила 94356 осіб, у тому числі найманих – 90662 особи. Витрати на 

персонал підприємств області склали 6,7 млрд.грн, з них витрати на оплату 

праці – 5,5 млрд.грн. 

 

 

Діяльність малих підприємств 

Кіровоградської області у 2017 році 
 

 

Кількість малих підприємств, які здійснювали діяльність на території 

області, за підсумками 2017р. становила 7406 одиниць, що у розрахунку                 

на 10 тис.осіб наявного населення склало 77 одиниць. Більша частка малих 

підприємств області (83,5%) визначена як мікропідприємства. 

Малими підприємствами області у 2017р. реалізовано продукції, товарів               

та надано послуг на суму 32,5 млрд.грн (38,8% загального обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) області), з них мікропідприємствами – 11,3 млрд.грн 

(13,5%). Більша частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) припала 

на малі підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних 

засобів і мотоциклів (43,2% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, 

послуг) малих підприємств області), сільського, лісового та рибного 

господарства (34,9%).  

Кількість працівників, зайнятих на малих підприємствах області у 2017р., 

становила 38430 осіб, у тому числі найманих – 34772 особи.                                         

Витрати на персонал малих підприємств області склали 2 млрд.грн, з них 

витрати на оплату праці – 1,7 млрд.грн. 

 
 

 

 



 

Діяльність підприємств 

м.Світловодська у 2017 році 

 

За підсумками 2017р. кількість підприємств м.Світловодська становила 

398 одиниць, а саме 5,1% загальної кількості підприємств області,                                   

що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 75 одиниць                  

(по області – 80 одиниць). 

Підприємствами міста реалізовано продукції, товарів та надано послуг              

на суму 11428,7 млн.грн, що становить 13,6% загальнообласного обсягу.   

Кількість працівників, зайнятих на підприємствах міста, становила            

6411 осіб, у тому числі найманих – 6284 особи, що склало 6,9% загальної 

кількості найманих працівників області. 

Витрати на персонал підприємств м.Світловодська становили                

433,4 млн.грн, з них витрати на оплату праці – 356,1 млн.грн. 

 

 

 

Діяльність підприємств 

Світловодського району у 2017 році 

 

За підсумками 2017р. кількість підприємств Світловодського району 

становила 129 одиниць, а саме 1,7% загальної кількості підприємств області,                   

що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 106 одиниць                    

(по області – 80 одиниць). 

Підприємствами району реалізовано продукції, товарів та надано послуг 

на суму 1122,4 млн.грн, що становить 1,3% загальнообласного обсягу.  

Кількість працівників, зайнятих на підприємствах району, становила            

1109 осіб, у тому числі найманих – 1030 осіб, що склало 1,1% загальної 

кількості найманих працівників області. 

Витрати на персонал підприємств Світловодського району становили           

64,8 млн.грн, з них витрати на оплату праці – 52,5 млн.грн. 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 


