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Діяльність підприємств області 

у 2015 році 

 

За підсумками 2015 року кількість підприємств, які здійснювали 

діяльність на території області становила 7684 одиниці, що у розрахунку на                   

10 тис.осіб наявного населення склало 79 одиниць. Більша частка підприємств 

області (95,5% або 7337 одиниці) визначена як малі підприємства. 

Підприємствами області реалізовано продукції, товарів та надано послуг 

на суму 64244,5 млн.грн, що на 13,7% більше порівняно з 2014 роком. Більша 

частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) припала на підприємства 

сільського, лісового та рибного господарства – 33%; промисловості – 29,8%, 

оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і                         

мотоциклів – 28,5%.  

Значну частку в економіці області (47%) займають підприємства 

м.Кіровограда, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) яких становив 

30186 млн.грн, а також м.Світловодська (7,6%), Олександрійського (6,3%) та 

Кіровоградського (5,5%) районів. 

Кількість працівників, зайнятих на підприємствах області, становила 

92844 особи, у тому числі найманих – 89726 осіб. 

Витрати на персонал підприємств області становили 4222,9 млн.грн                      

(на 13,8% більше порівняно з 2014 роком), з них витрати на оплату праці – 

3126,3 млн.грн. 

 

 

Діяльність підприємств малого бізнесу 

Кіровоградщини у 2015 році 

 

За підсумками 2015р. кількість малих підприємств, які здійснювали 

діяльність на території області становила 7337 одиниць, що у розрахунку на                    

10 тис.осіб наявного населення склало 75 одиниць. Більша частка малих 

підприємств області (83,3% або 6404 одиниці) визначена як мікропідприємства. 

Підприємствами малого бізнесу області реалізовано продукції, товарів та 

надано послуг на суму 21808,3 млн.грн або 33,9% загального обсягу 

реалізованої продукції (товарів, послуг), з них мікропідприємствами –                

7483,5 млн.грн (11,6%). Більша частка обсягу реалізованої продукції (товарів, 

послуг) припала на підприємства сільського, лісового та рибного                    

господарства – 46,7%; оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 

автотранспортних засобів і мотоциклів – 36%.  

Значну частку в економіці області (33,5%) займають малі підприємства 

м.Кіровограда, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) яких становив 

7306,3 млн.грн, а також м.Світловодська (6,6%), Кіровоградського (6,4%) та 

Новоукраїнського (3,9%) районів. 



Кількість працівників, зайнятих на малих підприємствах області               

у 2015р. становила 35909 осіб, у тому числі найманих – 32836 осіб.                                         

На мікропідприємствах кількість зайнятих працівників склала 15554 особи. 

Витрати на персонал підприємств малого бізнесу області склали          

1150,1 млн.грн  (на 24,4% більше порівняно з 2014 роком), з них витрати на 

оплату праці – 842,8 млн.грн. 

 

 

Діяльність підприємств 

м.Світловодська у 2015 році 

 

За підсумками 2015 року кількість підприємств м.Світловодська 

становила 403 одиниці (5,2% загальної кількості підприємств області), що               

у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 75 одиниць (по області – 

79 одиниць). 

Підприємствами міста реалізовано продукції, товарів та надано послуг на 

суму 4852,9 млн.грн, що на 44,9% більше порівняно з 2014 роком.  

Кількість працівників, зайнятих на підприємствах міста, становила            

6072 особи, у тому числі найманих – 5925 осіб (6,6% загальної кількості 

найманих працівників області). 

Витрати на персонал підприємств м.Світловодська становили                

259,9 млн.грн, з них витрати на оплату праці – 189,9 млн.грн. 

 

 

Діяльність підприємств 

Світловодського району у 2015 році 

 

За підсумками 2015 року кількість підприємств Світловодського району 

становила 122 одиниці (1,6% загальної кількості підприємств області), що               

у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 98 одиниць (по області – 

79 одиниць). 

Підприємствами району реалізовано продукції, товарів та надано послуг 

на суму 891,6 млн.грн, що в 1,9 раза більше порівняно з 2014 роком 

Кількість працівників, зайнятих на підприємствах району, становила            

932 особи, у тому числі найманих – 875 осіб (1% загальної кількості найманих 

працівників області). 

Витрати на персонал підприємств Світловодського району склали           

33,5 млн.грн, з них витрати на оплату праці – 24,6 млн.грн. 

 

 

Діяльність малих підприємств 

м.Світловодська у 2015 році 

 

За підсумками 2015р. кількість малих підприємств м.Світловодська 

склала 376 одиниць (5,1% загальної кількості малих підприємств області), що у 

розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення становило 70 одиниць (по області 



– 75 одиниць). Більша частка малих підприємств міста (78,2% або 315 одиниць) 

визначена як мікропідприємства. 

Підприємствами малого бізнесу міста реалізовано продукції, товарів та 

надано послуг на суму 1439,8 млн.грн (29,7% загального обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) підприємств міста), з них мікропідприємствами –                     

422,3 млн.грн (8,7%).  

На малих підприємствах м.Світловодська зайнято 1950 осіб, у тому числі  

найманих працівників 1812 осіб (по області – 32836 осіб), на 

мікропідприємствах – 757 та 649 осіб відповідно. 

Витрати на персонал підприємств малого бізнесу міста становили                   

63 млн.грн, з них витрати на оплату праці – 46,1 млн.грн. 

 

 

Діяльність малих підприємств 

Світловодського району у 2015 році 

 

За підсумками 2015р. кількість малих підприємств Світловодського 

району склала 118 одиниць (1,6% загальної кількості малих підприємств 

області), що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення становило              

95 одиниць (по області – 75 одиниць). Більша частка малих підприємств району 

(79,5% або 97 одиниць) визначена як мікропідприємства. 

Підприємствами малого бізнесу району реалізовано продукції, товарів та 

надано послуг на суму 520,6 млн.грн (58,4% загального обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) підприємств району), з них мікропідприємствами –                          

138,2 млн.грн (15,5%).  

На малих підприємствах Світловодського району зайнято 605 осіб, у тому 

числі найманих працівників 548 осіб (по області – 32836 осіб), на 

мікропідприємствах – 229 та 174 особи відповідно. 

Витрати на персонал підприємств малого бізнесу району становили             

20,3 млн.грн, з них витрати на оплату праці – 14,7 млн.грн. 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


