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Аналітичний звіт, який ви тримаєте в руках, підготовлений за результатами опрацювання даних Державної 
служби статистики України і Державної фіскальної служби України щодо стану розвитку малого і середнього 
підприємництва у 2010–2014 роках. У звіті представлений огляд стану розвитку МСП – юридичних осіб і фізичних 
осіб-підприємців.

У звіті представлені дані щодо кількості суб’єктів господарювання різних типів, їх внеску в зайнятість, в загальний 
обсяг реалізації, а також щодо внеску МСП – юридичних осіб у додану вартість. Крім того, звіт містить спробу 
проаналізувати внесок МСП і фізичних осіб-підприємців у бюджети різних рівнів, попри неможливість отримати 
повну інформацію.

Матеріали, представлені у звіті, містять порівняння регіонів України за основними показниками розвитку МСП. 
Звіт пропонує низку узагальнень щодо ролі різних типів суб’єктів господарювання в економіці України і бюджетах 
загалом у регіональному розрізі.

Звіт адресований державним службовцям, посадовим особам та службовцям місцевого самоврядування, 
науковцям i експертам у сферах економіки, ринку праці, сприяння розвитку підприємництва. 

Цей документ підготовлено за зверненням голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової 
політики та підприємництва (в рамках підготовки парламентських слухань “Розвиток підприємництва 

в Україні та підтримка малого і середнього бізнесу”), завдяки допомозі Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID), наданій в рамках Проекту USAID “Впевнений бізнес – заможна громада” (Підтримка 

невідкладних реформ для покращення бізнес-середовища в Україні). Окремі думки, висловлені в документі, 
відображають особисту позицію авторів і можуть не відповідати позиції USAID, Уряду США,  

Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва,  
Центру міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ).

Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), надає економічну та 
гуманітарну допомогу по всьому світу понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах, 

як економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. В Україні 
Агентство США з міжнародного розвитку надає технічну та гуманітарну допомогу починаючи з 1992 року. 

За додатковою інформацією про програми USAID в Україні звертайтеся до Відділу USAID із зв’язків із 
громадськістю за телефоном +38 (044) 521-5741, на Інтернет-сторінку http://ukraine.usaid.gov або на 

сторінку у соціальній мережі “Facebook”: http://www.facebook.com/USAIDUkraine.
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Підприємницька ініціатива та державна політика, яка сприяє її реа-
лізації – ось що врятує українську економіку та прокладе наш шлях до 
європейського успіху. Сьогодні, коли українська економіка увійшла в 
економічну депресію, поступово змінюється парадигма і все більше 
поглядів спрямовуються на нові джерела зростання: малий та середній 
бізнес, креативну економіку, середній клас.

У тій ситуації, в якій ми опинились, Україні потрібні не реформи, 
а глибинна системна трансформація економіки та суспільства. По-
трібен фазовий перехід від закритої, забюрократизованої, олігар-
хізованої, низькотехнологічної та низькопродуктивної економіки до 
відкритої економіки підприємницької ініціативи, економіки ринкової 
конкуренції, інвестиційних можливостей та випуску продукції з висо-
кою доданою вартістю.

Політика “невтручання” та ринкового фундаменталізму, “затягуван-
ня пасків” населенню, фіскальна консолідація, а також обмежувальна 
кредитно-грошова політика Національного банку України, очевидно, 
не виправдали себе. Вони не лише зменшили “фінансову глибину” еко-
номіки, а й законсервували економічну модель, за якою Україна виво-
зить за кордон переважно сировину та низькотехнологічну продукцію з 
низькою доданою вартістю, талановитих людей та зароблені в Україні 
прибутки, а ввозить з-за кордону дорогі енергоносії, готову продукцію 
з високою доданою вартістю та міжнародну фінансову допомогу.

Альтернативою такій політиці є жорстка та сфокусована на пріорите-
тах державна політика розвитку малого та середнього бізнесу, дружня 
для МСБ інвестиційна та промислова політика. Політика, яку повинна 
опрацьовувати влада спільно з бізнесом, експертним середовищем 
та громадянським суспільством у режимі постійного діалогу. Однією 
зі складових такого діалогу покликані стати парламентські слухання на 
тему: “Розвиток підприємництва в Україні  та підтримка  малого і се-
реднього бізнесу”. Продовжити комунікацію дозволить сторінка Комі-
тету у “Facebook”: facebook.com/IndustryCommittee. 

Принагідно як Голова комітету та співголова депутатської групи Вер-
ховної Ради України з міжпарламентських зв’язків зі США хочу окремо 
подякувати учасникам проекту USAID “Впевнений бізнес – заможна 
громада”, які невтомно допомагають українським парламентарям та 
урядовцям своєю експертизою та практичними рекомендаціями.

Наше головне завдання – створити умови, щоб в Україні з’являвся 
новий малий та середній бізнес, і щоб він зростав та розвивався, 
згодом стаючи великим. Так будується успішна економіка та успіш-
на країна!

Вітальне слово

Народний депутат України,
Голова Комітету Верховної Ради України з питань
промислової політики та підприємництва,
Член Національної ради реформ, к. е. н.           Віктор Галасюк



1  Мікропідприємства – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) 
не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

малі підприємства – 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;

великі підприємства – 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;

середні підприємства – інші суб’єкти господарювання.

ВСТУП
Експерти у сфері державного управління і еконо-

мічного розвитку вважають рівень розвитку малих і 
середніх підприємств (МСП) визначальним чинни-
ком сталого економічного розвитку, забезпечення 
зайнятості і надання широкого спектру послуг як на-
селенню, так і бізнесу. МСП підвищують загальну 
ефективність економіки і є критично важливими 
для забезпечення соціальної стабільності.

Сьогодні більшість підприємств України відно-
ситься до категорії малих і середніх; сектор малого і 
середнього підприємництва включає також фізичних 
осіб-підприємців. Незважаючи на чисельну перевагу 
цих типів суб’єктів господарювання та їх важливість 
для економіки і суспільного розвитку України, по-
літика щодо їх підтримки чітко не визначена і непо-
слідовна. Потреба формування ефективної, еко-
номічно обґрунтованої політики щодо розвитку 
малого і середнього підприємництва є однією з 
основних причин підготовки даного звіту. Дослі-
дження здійснене в межах реалізації проекту USAID 
“Впевнений бізнес – заможна громада” (Підтримка 
невідкладних реформ для покращення ділового клі-
мату в Україні), який впроваджує Центр міжнародно-
го приватного підприємництва (СІРЕ).

Звіт базується на статистичних даних, нада-
них Державною службою статистики України 
(ДССУ) і Державною фіскальною службою Укра-
їни (ДФСУ) на запит Комітету Верховної Ради 
України з питань промислової політики і підпри-
ємництва. Дані ДССУ охоплюють період з 2010 по 
2014 рік, дані ДФСУ – з 2012 по 2014 рік. 

Дані ДССУ щодо основних показників діяльності 
підприємств за їх розмірами розраховано згідно з па-
раметрами, визначеними у Господарському кодексі 
України для суб’єктів підприємництва – юридичних 
осіб1. У звіті також відображено результати діяльності 
фізичних осіб-підприємців, які є окремою складовою 

сектору малого та середнього підприємництва.
Дані ДФСУ щодо надходжень податків від під-

приємств-юридичних осіб є неповними і неко-
ректно розподілені за розмірами підприємств, 
що унеможливлює аналіз внеску МСП – юридичних 
осіб до державного і місцевих бюджетів. Натомість 
дані ДФСУ щодо ФОП охоплюють широкий спектр 
показників і дозволяють визначити внесок ФОП до 
бюджетів різних рівнів і у забезпечення зайнятості 
населення.

Збір і опрацювання даних, представлених у звіті, 
тривали з червня по серпень 2015 року. Комплекс 
даних щодо МСП – юридичних осіб включає інфор-
мацію про структуру сукупності підприємств Украї-
ни за розмірами та видами діяльності; додану вар-
тість, яку формують підприємства різних розмірів; 
кількість зайнятих; обсяг реалізації продукції (робіт, 
послуг); фінансовий результат діяльності. Він та-
кож містить обмежену кількість даних щодо надхо-
джень до бюджетів від МСП. Комплекс даних щодо 
ФОП включає інформацію про їх кількість, структуру 
сукупності ФОП за видами діяльності, кількість за-
йнятих, структуру сукупності ФОП за системою опо-
даткування, розподіл надходженнь від різних видів 
податків та зборів тощо. У звіті проаналізовано та-
кож наявні дані щодо зміни основних показників ді-
яльності підприємств у 2010-2014 роках, а ФОП – у 
2012–2014 роках. Крім того, дослідження містить 
порівняльний аналіз показників розвитку МСП і 
ФОП за регіонами.

Звіт адресований посадовим особам органів дер-
жавного управління, органів місцевого самовряду-
вання, представникам бізнесу і громадськості, які 
долучаються до розробки та реалізації політики у 
сфері підтримки малого і середнього підприємни-
цтва, а також науковцям і широкому загалу тих, хто 
цікавиться цим питанням.
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ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ МСП І ФОП УКРАЇНИ

  Показник
Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 340 485

   середні, % від всіх МСП 4,7

   малі, % від всіх МСП 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 89,5

Зайнятість на МСП, % від всіх підприємств 69,9

   середні, % від всіх підприємств 42,8

   малі, % від всіх підприємств 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 58,4

   середні, % від всіх підприємств 41,2

   малі, % від всіх підприємств 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 66,9

Фінансові результати (сальдо прибутку і збитку) до оподаткування підприємств:

   середніх підприємств, млн грн -195 132,8

   малих підприємств, млн грн -174 492,8

   мікропідприємств, млн грн -100 358,4

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі оподаткування, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від усіх ФОП на спрощеній системі оподаткування 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від усіх ФОП на спрощеній системі оподаткування 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від усіх ФОП на спрощеній системі оподаткування 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від усіх ФОП на спрощеній системі оподаткування 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 968 756

Частка діючих ФОП, % від зареєстрованих ФОП 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 294

Частка ФОП з найманою працею, % від всіх діючих ФОП 17,8

Кількість найманих працівників, на одну ФОП з найманою працею, осіб 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 5,0

Надходження від сплати податків і зборів ФОП:

- до місцевих бюджетів, млн грн 10 082,3

- до Державного бюджету України, млн грн 1 389,0
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1   Дані ДССУ щодо підприємств наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та без урахування зміни підприємствами основного виду економічної 
діяльності.

Ñåðåäí³
ï³äïðèºìñòâà

4,7

0,1
Âåëèê³
ï³äïðèºìñòâà

Ìàë³
ï³äïðèºìñòâà

95,2

Ì³êðîï³äïðèºìñòâà

81,8

13,4
²íø³ ìàë³

ï³äïðèºìñòâà

РОЗДІЛ 1. МАЛІ ТА СЕРЕДНІ 
ПІДПРИЄМСТВА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

За даними Державної служби статистики України, 
у 2014 році в Україні нараховувалося 340 981 
суб’єктів господарювання – юридичних осіб 
(підприємств) без урахування тимчасово окупо-
ваної території Автономної Республіки Крим, м. Се-
вастополя та частини зони проведення антитеро-
ристичної операції1. При цьому великі підприємства 
становили лише 0,1% всіх підприємств, середні – 
4,7%, малі – 95,2% (див. Діаграму 1.1). В структурі 

малих підприємств мікропідприємства становили 
85,9% (або 81,8% всіх підприємств). 

Таким чином, в структурі сукупності підпри-
ємств в Україні переважають малі і середні під-
приємства (МСП), які становлять понад 99% всіх 
підприємств. Тому рівень розвитку і якісні характе-
ристики МСП є визначальним чинником економічно-
го розвитку. МСП є критично важливими для забез-
печення соціальної стабільності.

Структура сукупності МСП упродовж 2010–2014 років 
залишалася практично незмінною: частка малих підпри-
ємств зросла у 2014 році порівняно з 2010 роком на 0,9%, 

а середніх – зменшилася на ті ж 0,9%, що імовірно пояс-
нюється зниженням розміру річного доходу МСП, обчис-
леного за курсом євро, внаслідок девальвації гривні.

Сьогодні збір даних державних статистич-
них спостережень за формами власності під-
приємств не здійснюється. Доступною є лише 
класифікація за організаційно-правовими фор-
мами господарювання (КОПФГ), згідно з якою 

найбільш поширеною формою юридичних осіб 
є товариство з обмеженою відповідальністю 
(близько 203 тис. юридичних осіб) і приватне 
підприємство (близько 72 тис. юридичних осіб) 
(див. Таблицю 1.1).

РОЗПОДІЛ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РОЗМІРАМИ

РОЗПОДІЛ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИМИ ФОРМАМИ

Діаграма 1.1. Розподіл підприємств за розміром у 2014 році, %

Джерело: Державна служба статистики України
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 Організаційно-правова форма Усього
Великі 

підпри-
ємства

Середні 
підпри-
ємства

Малі підприємства

Усі малі 
підпри-
ємства

З них 
мікро-

підпри-
ємства

Усього: 340 981 496 15 893 324 592 278 918

1. Підприємства: 120 400 84 4 111 116 205 103 478

- у т. ч. фермерське господарство 29 799 - 140 29 659 28 509

- у т. ч. приватне підприємство 71 720 18 1 243 70 459 63 018

- у т. ч. колективне підприємство 2 584 - 64 2520 2200

- у т. ч. державне підприємство 2 084 38 857 1189 607

- у т. ч. казенне підприємство 24 - 19 5 -

- у т. ч. комунальне підприємство 6 562 8 1 158 5 396 3 687

- у т. ч. дочірнє підприємство 4 660 13 456 4 191 3 236

- у т. ч. іноземне підприємство 242 6 36 200 142

- у т. ч. підприємство об’єднання громадян (релігійної 
організації, профспілки)

1 317 - 95 1 222 954

- у т. ч. підприємство споживчої кооперації 1 185 - 28 1 157 949

- у т. ч. орендне підприємство 59 - 8 51 41

- у т. ч. сімейне підприємство 4 - - 4 4

- у т. ч. спільне підприємство 160 1 7 152 131

2. Господарські товариства: 213 829 409 11 544 201 876 169 778

- у т. ч. акціонерне товариство 6 640 209 1 847 4 584 2 809

- у т. ч. відкрите акціонерне товариство 530 6 37 487 422

- у т. ч. закрите акціонерне товариство 749 - 19 730 693

- у т. ч. державна акціонерна компанія (товариство) 2 - 1 1 -

- у т. ч. товариство з обмеженою відповідальністю 204 344 192 9 398 194 754 164 921

- у т. ч. товариство з додатковою відповідальністю 904 2 198 704 449

- у т. ч. повне товариство 518 - 32 486 371

- у т. ч. командитне товариство 142 - 12 130 113

3. Кооперативи: 1 595 - 146 1 449 1 223

- у т. ч. кооперативи 35 - - 35 35

- у т. ч. виробничий кооператив 774 - 27 747 672

- у т. ч. споживчий кооператив 171 - 3 168 148

- у т. ч. сільськогосподарський виробничий кооператив 613 - 116 497 366

- у т. ч. сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 2 - - 2 2

4. Об'єднання підприємств (юридичних осіб): 986 3 46 937 814

- у т. ч. асоціація 456 - 5 451 416

- у т. ч. корпорація 222 - 22 200 160

- у т. ч. консорціум 25 - 2 23 19

- у т. ч. концерн 80 1 6 73 56

- у т. ч. інші об'єднання юридичних осіб 203 2 11 190 163

5. Інші організаційно-правові форми 3 707 - 42 3 665 3 208

- у т. ч. товарна біржа 243 - 2 241 233

- у т. ч. кредитна спілка 442 - 4 438 374

- у т. ч. споживче товариство 2 755 - 29 2 726 2 406

- у т. ч. спілка споживчих товариств 267 - 7 260 195

6. Недержавний пенсійний фонд 42 - 2 40 35

7. Інші організаційно-правові форми 422 - 2 420 382

Таблиця 1.1. Кількість підприємств, розподіл за розмірами та організаційно-правовими формами 
господарювання у 2014 році, одиниць

Джерело: Державна служба статистики України
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Отже, незважаючи на розмаїття організаційно-
правових форм господарювання, найчастіше ви-
користовують лише декілька. На жаль, з КОПФГ не 
можна зробити висновків про належність до при-
ватного чи державного/комунального сектору всіх 
підприємств, але очевидно, що в Україні нара-
ховується близько 8,7 тис. державних і кому-

нальних підприємств, що становить 2,5% всіх 
підприємств (див. Діаграму 1.2). За умови учас-
ті держави чи територіальних громад у структурі 
власності інших підприємств, розмір приватного 
сектору може бути меншим ніж 97,5%, але зрозу-
міло, що більшість МСП так чи інакше належить до 
приватного сектору.

Діаграма 1.2. Частка державних і комунальних  у структурі сукупності підприємств України у 2014 році, %

Джерело: Державна служба статистики України

Малі і середні підприємства розподілені нерів-
номірно за різними видами економічної діяльності 
(ВЕД): у той час як підприємств торгівлі нарахову-
ється майже 94 тис. одиниць, підприємств, що на-
дають освітні, медичні послуги, послуги з організа-
ції дозвілля – значно менше. Повна інформація про 
розподіл МСП за видами економічної діяльності 
представлена на Діаграмі 1.3. 

У той час, як частка великих підприємств за ВЕД 
відрізняється несуттєво (дещо більше великих під-
приємств у промисловості – 0,7% порівняно з 0,1-
0,2% в інших ВЕД), співвідношення середніх і малих 
підприємств у різних ВЕД змінюється залежно від 
специфіки економічної діяльності.

Так, частка середніх підприємств є найбіль-
шою у промисловості (11,2%), у секторі тран-
спорту, складського господарства, поштової 
та кур’єрської діяльності (7,6%), а також сек-
торі фінансової і страхової діяльності (7,4%). 
Водночас найбільше мікропідприємств здійснює 
діяльність у сфері операцій з нерухомим май-
ном (89,4%), професійній, науковій і технічній 
діяльності (88,8%), оптовій і роздрібній торгів-
лі (85,2%) і наданні інших видів послуг (86,2%). 
Докладніші дані щодо структури підприємств за 
ВЕД представлено на Діаграмі 1.4. При цьому в 
2010–2014 роках у цій структурі не відбулося іс-
тотних змін.

РОЗПОДІЛ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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Діаграма 1.3. Розподіл малих і середніх підприємств за видами економічної діяльності у 2014 році, одиниць

Джерело: Державна служба статистики України

Діаграма 1.4. Частка малих і середніх підприємств, у т. ч. мікропідприємств, розподіл за видами 
економічної діяльності у 2014 році, %

Джерело: Державна служба статистики України
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2  Донецька і Луганська область вилучені через неможливість зробити коректні розрахунки, оскільки відсутні дані щодо діяльності підприємств на окупованій території, а чисельність 
населення розраховано ДССУ в цілому у цих областях.
3  Дані за 2010–2013 роки подані без урахування АР Крим і м. Севастополь, за 2014 рік – також без урахування Донецької і Луганської областей.
4  Показник “Додана вартість за витратами виробництва” є одним з основних показників структурної статистики. Цей показник оцінює сукупний продукт, створений з використанням 
різних факторів виробництва в процесі операційної діяльності. Методика обчислення цього показника в Україні базується на регламентах Європейського Союзу. Показник “Додана 
вартість за витратами виробництва” розраховується таким чином: “оборот +/- зміна запасів товарів та послуг + капіталізоване виробництво + інші нефінансові доходи (з урахуванням 
субсидій на виробництво) - закупівлі товарів та послуг - податки на продукцію, які пов’язані з оборотом, але не підлягають вирахуванню - збори та податки, пов’язані з виробництвом”. 
Для розрахунку показника використовуються дані підприємств, які обстежуються на суцільній основі, та дані щодо підприємств, які обстежуються на вибірковій основі. Розрахунки 
показника здійснюються тільки на державному рівні в Україні в цілому. Відмінність показника “Валова додана вартість за витратами виробництва” від ВВП, обчисленого за виробничим 
методом, полягає в тому, що ВВП розраховується як різниця між випуском у ринкових цінах та проміжним споживанням у цінах покупців або як сума валових доданих вартостей видів 
економічної діяльності і податків на продукти за виключенням субсидій на продукти. Зв’язок між цими показниками такий: “Валова додана вартість за витратами виробництва + (Податки 
на виробництво - Субсидії на виробництво) = Валова додана вартість”. Водночас “ВВП у ринкових цінах = Валова додана вартість + Податки на продукти - Субсидії на продукти”.
5  З урахуванням АР Крим і м. Севастополь, а також Донецької і Луганської областей.
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Важливим показником розвитку МСП є їх кон-
центрація в розрахунку на 10 тис. осіб. У 2014 році 
в Україні нараховувалося 89,5 МСП у розра-
хунку на 10 тис. осіб населення (див. Діагра-
му 1.5), без врахування АР Крим і м. Севастополь, 
а також Донецької і Луганської областей в цілому2. 
Однак цей показник може бути дещо завищеним 
через те, що ДССУ не повністю враховує внутріш-
ньо переміщених осіб у розрахунках кількості на-
селення областей. За оцінками ООН, їх кількість 
сягає 1,4 млн осіб.

Динаміка змін кількості МСП у розрахунку на 
10 тис. осіб впродовж 2010–2014 років представ-

лена на Діаграмі 1.5. Як видно з діаграми, кон-
центрація МСП у досліджуваному періоді збільшу-
валася, хоча спостерігалося певне її зменшення у 
2012 році. Значною мірою це пояснюється суттєвою 
зміною умов застосування спрощеної системи опо-
даткування у 2012 році Важливо, однак, що збіль-
шення кількості МСП у розрахунку на 10 тис. осіб 
відбувалося переважно завдяки малим підприєм-
ствам (див. Діаграму 1.5). Концентрація серед-
ніх підприємств упродовж досліджуваного пе-
ріоду постійно зменшувалася, що може бути 
одним із свідчень загального уповільнення еко-
номічного зростання в Україні.

КОНЦЕНТРАЦІЯ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Діаграма 1.5. Концентрація малих і середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб у 
2010–2014 роках3, одиниць

Джерело: Державна служба статистики України

За даними ДССУ, у 2013 році додана вартість 
великих, середніх і малих підприємств у цілому 
становила 1 102 043,7 млн грн5, при цьому частка 
великих підприємств у загальному її обсязі станови-
ла 38,6%, середніх – 45,7%, а малих – 15,7% (див. 
Діаграму 1.6). Питома вага малих підприємств у 

доданій вартості підприємств у 2013 році збільши-
лася порівняно з 2012 роком (див. Діаграму 1.7). 
Таким чином, сукупний внесок МСП у додану вар-
тість за витратами виробництва підприємств 
становив 61,4% у 2013 році, що на 5,2% більше, 
ніж у попередньому році.

ДОДАНА ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ4
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Діаграма 1.6. Частка підприємств різного розміру в доданій вартості за витратами виробництва 
підприємств у 2013 році, %

Джерело: Державна служба статистики України

Зазначимо, що валова додана вартість в основних 
цінах в Україні у 2013 році становила 1 336 364 млн грн. 
Таким чином, питома вага валової доданої вартості 
підприємств у відповідному році становила 82,4%. 
При цьому питома вага валової доданої вартості 
МСП становила 50,6%, з них середні підприємства 
забезпечили 37,7%, а малі – 12,9%.

Важливо, що внесок середніх підприємств 
у додану вартість у 2013 році був найбільшим 
порівняно з підприємствами іншого розміру, 
що свідчить про те, що сьогодні середні підпри-
ємства є рушійною силою економіки України і їхня 
вага є більшою, ніж сукупна вага великих підпри-
ємств. Малі підприємства, хоч і є дуже чисель-
ними, не створюють меншу частку суспільного 
продукту порівняно з великим бізнесом, але є 

невід’ємною ланкою в ланцюгах створення до-
даної вартості і тому мають важливе значення 
для економічного розвитку. Частка мікропід-
приємств у загальній сукупності підприємств ста-
новить більше 80%, при цьому вони забезпечують 
лише 4,3% доданої вартості підприємств.

Промисловість традиційно забезпечує найбільшу 
частку доданої вартості – 31,6%. Другий сектор, 
який забезпечує значну частку доданої вартості – 
це оптова і роздрібна торгівля (22,8%). Транспорт, 
складське господарство, поштова та кур’єрська 
діяльність формують 9,7% доданої вартості 
підприємств, фінансова і страхова діяльність – 7,6%. 
Решта секторів забезпечує від 0,1% до 5,1%. У 
Таблиці 1.2 представлена структура доданої вартості 
підприємств за видами економічної діяльності.
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Діаграма 1.7. Додана вартість за витратами виробництва підприємств, розподіл за розміром 
підприємств у 2012 і 2013 роках, %

Джерело: Державна служба статистики України

Таблиця 1.2. Додана вартість за витратами виробництва підприємств, розподіл за видами еконо-
мічної діяльності у 2013 році

Вид економічної діяльності
Додана вартість,

млн грн
%

Усього 1 102 043,7 100,0

Сільське, лісове та рибне господарство 52 639,7 4,8

Промисловість 347 920,7 31,6

Будівництво 56 404,2 5,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 251 493,2 22,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 107 004,5 9,7

Тимчасове розміщування й організація харчування …* …*

Інформація та телекомунікації 41 279,4 3,7

Фінансова та страхова діяльність 83 985,5 7,6

Операції з нерухомим майном 41 243,0 3,7

Професійна, наукова та технічна діяльність 74 885,9 6,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування …* …*

Освіта 1 133,6 0,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4 437,4 0,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 10 606,7 1,0

Надання інших видів послуг 1 115,3 0,1

* – дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності 
інформації, оскільки кількість великих та/або середніх підприємств не перевищує трьох одиниць.

Джерело: Державна служба статистики України
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У Таблиці 1.3 представлений розподіл доданої 
вартості за розміром підприємств у розрізі різних 
видів економічної діяльності. Питома вага МСП у до-
даній вартості різних ВЕД істотно коливається. Так, 
частка МСП у доданій вартості за такими ВЕД, як 
“промисловість” і “транспорт, складське господар-
ство, поштова та кур’єрська діяльність”, у 2013 році 

становила відповідно 36,8% і 37,6%, у той час як у 
галузях освіти і охорони здоров’я та надання соці-
альної допомоги великі підприємства взагалі відсут-
ні. Таким чином, внесок МСП у додану вартість є 
нерівномірним у різних секторах економіки, за-
лежно від особливостей виробничих процесів і еко-
номічної діяльності цих секторів. 

Таблиця 1.3. Частка підприємств різного розміру та різних видів економічної діяльності в доданій 
вартості за витратами виробництва підприємств у 2013 році, %

Вид економічної діяльності
Великі 

підприєм-
ства

Середні 
підприєм-

ства

Малі підприємства

Сукупно 
МСП

Усі малі 
підприєм-

ства

З них 
мікропід-

приємства

Усього 38,6 45,7 15,7 4,3 61,4

Сільське, лісове та рибне господарство 14,0 49,3 36,7 11,2 86,0

Промисловість 63,2 30,6 6,2 1,5 36,8

Будівництво 27,9 44,0 28,1 7,5 72,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів

21,5 60,1 18,4 3,8 78,5

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність

62,4 28,7 8,9 2,8 37,6

Тимчасове розміщування й організація 
харчування

…* …* 29,4 11 …*

Інформація та телекомунікації 52,2 30,4 17,4 5,9 47,8

Фінансова та страхова діяльність 2,0 87,6 10,3 1,9 97,9

Операції з нерухомим майном 2,2 44,7 53,1 18,4 97,8

Професійна, наукова та технічна 
діяльність

46,0 38,8 15,2 6,2 54,0

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування

…* …* 29,4 9,6 …*

Освіта – 41,6 58,4 19,6 100,0

Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги

– 71,7 28,3 7,2 100,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 21,7 75,9 2,4 1,9 78,3

Надання інших видів послуг – 33,8 66,2 26,9 100,0

* – дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності 
інформації, оскільки кількість великих та/або середніх підприємств не перевищує трьох одиниць.

Джерело: Державна служба статистики України

Потенціал малих підприємств у створен-
ні доданої вартості найбільше використову-
ється у секторі надання інших видів послуг 
(частка малих підприємств у формуванні доданої 
вартості за цим видом діяльності сягає 66,2%), а 
також у секторі освіти (58,4%), операціях з неру-
хомим майном (53,1%) і сільському господарстві 

(36,7%). Середні підприємства займають най-
більшу питому вагу у доданій вартості у секто-
рах фінансової та страхової діяльності (87,6%), 
мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (75,9%), 
охорони здоров’я та надання соціальної допомоги 
(71,7%), торгівлі і ремонту автотранспортних засо-
бів і мотоциклів (60,1%).
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Сукупний обсяг реалізації продукції (робіт, 
послуг) підприємств у 2014 році становив 
4 045 727,1 млн грн. При цьому питома вага 
обсягу реалізації МСП у сукупному обсязі 

становила 58,4% (див. Діаграму 1.8). Великі 
підприємства забезпечували 41,6% 
загального обсягу реалізації, середні – 
41,2%, а малі – 17,2%.

ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Діаграма 1.8. Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг), розподіл за розміром підприємств у 2014 році, %
 

Джерело: Державна служба статистики України

Обсяг реалізації одного великого підприєм-
ства в середньому становив 3 394,5 млн грн, се-
реднього – 104,9 млн грн, малого – 2,1 млн грн, 
при цьому середній обсяг реалізації мікропід-
приємства становив 0,8 млн грн.

Аналіз динаміки обсягу реалізації у 2010–
2014 роках свідчить, що піку обсяг реалізації 
підприємств досяг у 2012 році. Тоді він становив 
4 104 434,6 млн грн. Після цього спостерігалося 
зниження (див. Діаграму 1.9). Хоча обсяг 
реалізації підприємств у 2014 році майже досяг 
показника 2012 року (4 045 727,1 млн грн), 
зважаючи на високий рівень інфляції (24,9%) 
і падіння курсу гривні, можна відзначити, що 
фізичний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) 
у 2014 році був нижчим ніж у попередні роки.

Питома вага МСП у сукупному обсязі реалізації 
продукції (робіт, послуг) істотно відрізняється за-
лежно від виду економічної діяльності. Так, у дея-
ких видах діяльності МСП забезпечують 100% 
обсягу реалізацїі: освіта, охорона здоров’я і на-
дання соціальної допомоги, надання інших видів по-
слуг (див. Таблицю 1.4). У сільському господарстві 
і будівництві МСП забезпечують більше 80% обсягу 
реалізації (86,6% і 92,0% відповідно). Найменшою є 
роль МСП у промисловості (38,3%).

При цьому мікропідприємства мають найбільшу 
вагу в обсязі реалізації підприємств у секторах 
освіти (18,6%) і операцій з нерухомим майном 
(25,5%), а також наданні інших видів послуг (34,4%), 
а найменшу – у промисловості (1,2%), фінансовій і 
страховій діяльності (3,5%).
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6   Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ, без урахування АР Крим та м. Севастополя у 2010-2013 роках, а також без урахування частини зони 
проведення антитерористичної операції у 2014 році.
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Діаграма 1.9. Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг), розподіл за розміром підприємств у 
2010–2014 роках, млн грн

Джерело: Державна служба статистики України

Таблиця 1.4. Сукупний обсяг реалізації продукції (робіт, послуг), розподіл за розміром підприємств 
та видами економічної діяльності у 2014 році, %6

Вид економічної діяльності
Великі 

підприєм-
ства

Середні 
підприєм-

ства

Малі підприємства

Сукупно 
МСП

Усі малі 
підприєм-

ства

З них 
мікропід-

приємства

Усього 41,6 41,2 17,2 5,7 58,4

Сільське, лісове та рибне господарство 13,4 55,6 31,0 9,1 86,6

Промисловість 61,7 32,9 5,4 1,2 38,3

Будівництво 8,0 54,2 37,9 12,8 92,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів

30,2 47,1 22,7 7,8 69,8

Транспорт, складське господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність

53,1 32,5 14,4 4,8 46,9

Тимчасове розміщування й організація 
харчування

…* …* 32,3 9,5 …*

Інформація та телекомунікації 43,1 34,4 22,5 7,6 56,9

Фінансова та страхова діяльність …* …* 15,6 3,5 …*

Операції з нерухомим майном …* …* 58,2 25,5 …*

Професійна, наукова та технічна діяльність 58,4 23,0 18,6 7,9 41,6

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування

…* …* 38,6 14,6 …*

Освіта – 41,5 58,5 18,6 100,0

Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги

– 69,7 30,3 7,3 100,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 27,1 65,8 7,1 3,4 72,9

Надання інших видів послуг – 29,5 70,5 34,4 100,0

* – дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності 
інформації, оскільки кількість великих та/або середніх підприємств не перевищує трьох одиниць.

Джерело: Державна служба статистики України
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7  Кількість зайнятих працівників визначається з урахуванням штатних, позаштатних і неоплачуваних (власників, засновників підприємства та членів їх сімей) працівників підприємства.
8  Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, також без урахування АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
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Важливим показником, що характеризує 
внесок підприємств різного розміру в економічне 
і соціальне життя країни, є кількість зайнятих7. Так, 
у 2014 році кількість зайнятих на підприємствах 
України становила 6 183,5 тис. осіб. При цьому 
найбільший внесок у загальну кількість 
зайнятих робили середні підприємства – 

42,8%. Великі підприємства забезпечували 
робочі місця 30,1% зайнятих на підприємствах. 
Внесок малих підприємств у сукупну кількість 
зайнятих на підприємствах становив 27,1%. 
Таким чином, МСП сукупно забезпечували 
робочі місця 69,9% зайнятих на підприємствах 
(див. Діаграму 1.10). 

ЗАЙНЯТІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Діаграма 1.10. Зайняті на підприємствах, розподіл за розміром підприємств у 2014 році, %8

 

Джерело: Державна служба статистики України

При цьому середня кількість зайнятих за рік у 
цілому в економіці України (у т. ч. в бюджетній сфері, 
а також включаючи самозайнятих осіб, найманих 
працівників, фізичних осіб-підприємців тощо) в 
2014 році становила 18 073,3 тис. осіб. Отже, на 
всіх підприємствах працювало 34,2% усіх зайнятих 
у економіці України (23,9% забезпечили МСП, а 
10,3% – великі підприємства).

Важливо, що кількість зайнятих на підпри-
ємствах упродовж 2010–2014 років постійно 
зменшувалась (див. Діаграма 1.11). Так, показ-
ник кількості зайнятих на МСП в 2014 році на 18,1% 
нижчий, ніж у 2010 році, за умови вилучення з аналі-
зу АР Крим і м. Севастополь. Цю цифру може дещо 
занижувати вилучення з аналізу у 2014 році частини 
зони проведення антитерористичної операції, але 
тенденція до зниження кількості зайнятих була оче-
видною і в попередні роки.

При цьому темпи зменшення кількості зайнятих на 
середніх і малих підприємствах були приблизно одна-
ковими, а великі підприємства істотно зменшили 
кількість зайнятих у 2014 році, на що частково впли-
нула втрата контролю України над частиною території 
Донецької і Луганської областей, де традиційно зна-
чною є вага в економіці великих підприємств.

Важливо, що частка МСП у сукупній кількості зайня-
тих не є однаковою в різних секторах економіки. Так, 
найнижчою вона є у секторах транспорту, складсько-
го господарства, поштової та кур’єрської діяльності 
(43,7%) і промисловості (56,6%). У частині секторів 
великі підприємства відсутні (освіта, охорона 
здоров’я та надання соціальної допомоги, а також 
надання інших видів послуг), тому всі зайняті на під-
приємствах цих секторів працюють на середніх і малих 
підприємствах. У решті секторів частка зайнятих на 
МСП становить від 68% до 99% (див. Таблицю 1.5).
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9, 10  Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, без урахування АР Крим та м. Севастополя у 2010–2013 роках, а також без урахування частини 
зони проведення антитерористичної операції. 
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Діаграма 1.11. Кількість зайнятих на підприємствах, розподіл за розміром підприємств у 
2010–2014 роках, тис. осіб9

Джерело: Державна служба статистики України

Таблиця 1.5. Зайняті на підприємствах, розподіл за розміром підприємств та видами економічної 
діяльності у 2014 році, %10

Вид економічної діяльності
Великі 

підприєм-
ства

Середні 
підприєм-

ства

Малі підприємства

Сукупно 
МСП

Усі малі 
підприєм-

ства

З них 
мікропід-

приємства

Усього 30,1 42,8 27,1 11,7 69,9

Сільське, лісове та рибне господарство 6,8 58,2 34,9 15,8 93,2

Промисловість 43,4 44,5 12,1 3,5 56,6

Будівництво 0,7 46,1 53,3 22,4 99,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів

26,9 33,9 39,2 19,5 73,1

Транспорт, складське господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність

56,3 31,4 12,4 4,4 43,7

Тимчасове розміщування й організація 
харчування

…* …* 46,5 18,7 …*

Інформація та телекомунікації 31,6 33,1 35,4 15,9 68,4

Фінансова та страхова діяльність …* …* 31,3 15,2 …*

Операції з нерухомим майном …* …* 72,3 39,4 …*

Професійна, наукова та технічна діяльність 6,3 43,0 50,7 28,8 93,7

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування

…* …* 35,6 11,5 …*

Освіта – 41,1 58,9 23,5 100,0

Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги

– 52,4 47,6 16,4 100,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 23,2 49,1 27,7 11,4 76,8

Надання інших видів послуг – 19,6 80,4 40,2 100,0

* – дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності 
інформації, оскільки кількість великих та/або середніх підприємств не перевищує трьох одиниць.

Джерело: Державна служба статистики України
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11  Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. Дані наведено без урахування результатів 
діяльності банків, бюджетних установ і без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
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За даними Державної служби статистики 
України у 2014 році в цілому в економіці України 
прибуток отримали 66,3% підприємств. Загаль-
ний фінансовий результат (сальдо прибутку і збит-
ку) становив -558 158,0 млн грн11, оскільки обсяг 
прибутку був менший за обсяг збитку, незважаючи 
на кількісне переважання прибуткових над збит-
ковими підприємствами. У 2014 році вперше за 
останні чотири роки загальний фінансовий ре-
зультат підприємств України – сальдо прибутку 
і збитку – був від’ємним. У 2010–2013 роках саль-
до було додатним завдяки прибутковості великих і 
середніх підприємств.

Однак дані останнього року свідчать про еконо-
мічні проблеми великих і середніх підприємств. Се-
ред малих підприємств у 2014 році прибутковими 
були 66,5%, поміж середніх – 62,5%, а поміж вели-
ких – 51,8%. 

При цьому дані 2014 року свідчать про зміну трен-
ду: у попередні роки частка збиткових підприємств 
була більшою серед малих підприємств, а серед ве-
ликих і середніх питома вага прибуткових була ви-
щою (див. Діаграма 1.12). Очевидно, що уповіль-
нення економічної динаміки у 2012-2013 роках та 
спад економіки в 2014 році відчутніше вдарили по 
більш масштабному бізнесу.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

При цьому співвідношення малих і середніх під-
приємств також відрізняється залежно від секто-
ру, оскільки найбільш ефективні масштаби підпри-
ємств є різними залежно від специфіки виробництва 
і структури надання послуг підприємствами різної 
спеціалізації. Так, мікропідприємства найбільше 
концентруються в таких секторах, як надання 

інших видів послуг (частка мікропідприємств у 
загальній кількості зайнятих становить 40,2%) і 
операції з нерухомим майном (39,4%).

В Додатках 1, 2 і 3 представлений розподіл 
основних показників розвитку МСП та ряду інших 
важливих соціально-економічних показників за 
областями України та укрупненими регіонами.

Діаграма 1.12. Частка підприємств, що отримали прибуток у 2010–2014 роках, за розміром, %

Джерело: Державна служба статистики України
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Важливо, однак, розуміти, що через високий ступінь 
тінізації економіки України, статистичні дані щодо при-
бутковості і збитковості підприємств можуть неточно 
відображати реальний фінансовий стан підприємств.

Серед основних секторів економіки найкра-
щі результати у 2014 році продемонстрували 
підприємства сільського, лісового і рибного 
господарства, де 84,9% середніх підприємств 
і 84,1% малих підприємств були прибуткови-
ми (див. Діаграму 1.13). У цілому в секторі 84,2% 
підприємств були прибутковими, а їх загальний фі-
нансовий результат (сальдо прибутку і збитку) склав 
20 530,0 млн грн.

Дещо кращі показники, ніж у цілому в Україні, про-
демонстрував сектор освіти: 67,0% прибуткових 
підприємств у цілому в секторі, зокрема 70,7% се-
редніх і 66,9% малих підприємств; загальний фінан-
совий результат – 85,2 млн грн. 

Сектор оптової та роздрібної торгівлі, ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів також мав 
дещо кращий показник частки прибуткових підпри-
ємств, ніж в цілому на підприємствах України: 66,6% 
прибуткових підприємств у цілому в секторі, зокре-
ма 66,8% середніх і 60,1% малих прибуткових під-

приємств. Проте загальний фінансовий результат 
був від’ємним: -129 192,8 млн грн.

Зважаючи на невелику питому вагу сільського 
господарства і освіти у сукупній доданій вартості 
підприємств, “успіх” цих секторів істотно не впли-
нув на загальний результат діяльності підприємств 
по Україні. Такий вагомий сектор як промисло-
вість мав низькі показники прибутковості під-
приємств – 64,0% прибуткових малих і 58,1% 
середніх підприємств, при цьому загальний 
фінансовий результат був від’ємним і становив 
-161 425,9 млн грн.

Незважаючи на неповну інформацію про деякі 
сектори з причин конфіденційності даних, мож-
на сказати, що найменше прибуткових підпри-
ємств у 2014 році було у секторах, пов’язаних 
з наданням послуг населенню: тимчасове роз-
міщення й організація харчування (59,5% прибут-
кових підприємств у цілому в секторі); операції з 
нерухомим майном (56,3%); мистецтво, спорт, роз-
ваги та відпочинок (55,6%). Зменшення купівель-
ної спроможності населення і зменшення попиту у 
2014 році призвели до найнижчих показників при-
бутковості саме у цих секторах.

Діаграма 1.13. Частка підприємств, що отримали прибуток у 2014 році, розподіл за розміром і 
видами економічної діяльності, %

* – дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності 
інформації, оскільки кількість великих та/або середніх підприємств не перевищує трьох одиниць.

Джерело: Державна служба статистики України
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12  Щодо суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до IV групи платників єдиного податку, було встановлене обмеження кількості найманих 
працівників – не більше 50 осіб, а обсяг доходу не повинен був перевищувати 5 млн грн. При цьому підприємства цієї групи могли здійснювати будь-які види діяльності, крім тих, які 
заборонені платникам єдиного податку. Ставка єдиного податку – 3% від доходу для платників ПДВ, та 5% від доходу – для неплатників ПДВ. Щодо платників єдиного податку VI групи 
обмежень кількості працівників встановлено не було, а обсяг доходу не повинен був перевищувати 20 млн грн. Ставка податку – 5% від доходу для платників ПДВ, та 7% – від доходу 
для неплатників ПДВ.

За даними Державної фіскальної служби 
України, у 2014 році в Україні нараховувалося 
близько 150 тис. підприємств-юридичних 
осіб, що застосовують спрощену систему 
оподаткування, при цьому їх кількість у 2014 
році була на 8,1% більшою, ніж у 2012 році 
(див. Таблицю 1.6). Абсолютна більшість цих 
підприємств обрали четверту групу платників 
єдиного податку (99,2%) і лише 0,8% – шосту12.

Загальний обсяг єдиного податку, сплаченого 
підприємствами, що обрали спрощену систему 

оподатування, впродовж 2012–2014 років поступово 
зростав. Так, у 2014 році загальна сума сплаченого 
єдиного податку становила 1 978,1 млн грн, що 
на 76,7% більше, ніж у 2012 році (1 119,5 млн грн) 
і на 21,5% більше, ніж у 2013 році (1 627,8 млн грн).

У 2014 році надходження від сплати єдиного 
податку становили 13,2 тис. грн у розрахунку 
на одне підприємство-платника. При цьому в 
попередньому, 2013 році ці надходження становили 
11,2 тис. грн у розрахунку на одне підприємство, а в 
2012 році – 8,6 тис. грн.

СПЛАТА ПІДПРИЄМСТВАМИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ 

Таблиця 1.6. Кількість підприємств, що застосовували спрощену систему оподаткування у 
2012–2014 роках, одиниць

Джерело: Державна фіскальна служба України

Рік Усього Четверта група Шоста група

2012 138 786 138 731 55

2013 145 504 144 887 617

2014 149 990 148 743 1247

Податок на прибуток за розміром підпри-
ємства. За даними ДФСУ у 2014 році в Україні 
налічувалося 17,8 тис. малих підприємств, що 
сплачували податок на прибуток (15,8 тис. мікро-
підприємств і 2,0 тис. інших малих підприємств). 
При цьому середніх підприємств, що сплачували по-
даток на прибуток, нараховувалося 606 одиниць, а 
великих – 3 270 одиниць. 

Цей розподіл виглядає сумнівним через те, 
що, за даними ДССУ, у 2014 році нараховувалося 
338 223 малі підприємства, 15 893 середні підпри-
ємства і лише 496 великих. Таким чином, спосіб 
формування розрахункових даних щодо подат-
ку на прибуток, сплачених великими, середніми 
і малими підприємствами, ДФСУ виглядає не-
коректним. Слід відзначити, що автоматизований 
спосіб розподілу підприємств-юридичних осіб за 
розмірами у ДФСУ не використовується, тобто, роз-
поділ було сформовано “вручну”.

Кількість платників податків. Крім невідповіднос-
ті даних ДФСУ щодо розподілу підприємств за розмі-
ром даним офіційної статистики, викликає сумнів 
загальна кількість платників податків. Так, як було 
вказано вище, 150 тис. підприємств є платниками 
єдиного податку, а підприємств, що платили податок 
на прибуток, за даними ДФСУ, загалом нараховувало-
ся 21,7 тис. у 2014 році. Таким чином, згідно з дани-
ми ДФСУ, платниками податків у 2014 році були 
171,7 тис. підприємств. За даними ж Державної 
служби статистики України, в Україні нараховується 
341,0 тис. підприємств-юридичних осіб, тобто вдвічі 
більше. Навіть з урахуванням 33,7% збиткових під-
приємств, за даними ДССУ, показники, наявні у двох 
служб, істотно відрізняються.

Інші податки. Аналіз даних щодо надходжень від 
МСП інших податків і зборів (ПДФО, ЄСВ, ПДВ) ви-
глядає недоцільним через неможливість коректного 
розподілу підприємств за розміром. 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКІВ ВІД ПІДПРИЄМСТВ
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13   Annual Report on European SMEs 2013/2014 – A Partial and Fragile Recovery, Final Report -July 2014 / European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry  
(http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual-report-smes-2014_en.pdf)
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У ЄС, як і в Україні, у 2013 році структура сукупнос-
ті підприємств характеризувалася незначною част-
кою великих підприємств (0,2%)13. МСП становили 
99,8% усіх наявних у ЄС підприємств. Водночас 
частка середніх підприємств в Україні була значно 
вищою, ніж в середбному по ЄС – відповідно 4,8% і 
1,0%. Отже, в Україні сегмент середніх підприємств 

є більш розвинутим, ніж у ЄС (див. Діаграму 1.14).
Структура підприємств в Україні тяжіє до 

більш масштабних підприємств. Натомість в ЄС 
більшу вагу мають підприємства найменшого роз-
міру – їх питома вага у 2013 році становила більше 
90%. В Україні мікропідприємства у 2013 році стано-
вили 80,8% всіх підприємств.

Структура доданої вартості, генерованої під-
приємствами різного розміру істотно відрізняєть-
ся в Україні і ЄС. Так, якщо частка доданої вартості, ге-
нерованої великими підприємствами, у ЄС в 2013 році 
була близькою до показника України (відповідно 41,9% 
і 38,6%), то структура доданої вартості, генерованої 
МСП, істотно відрізнялася (див. Діаграму 1.15).

Мікропідприємства у ЄС генерують 21,6% до-
даної вартості підприємств, в той час як в Укра-
їні всього 4,3%. Інші малі підприємства генерують 
в Україні 11,4%, а в ЄС – 18,2%. Натомість питома 
вага середніх підприємств в доданій вартості під-

приємств в Україні є дуже високою – 45,7% порівня-
но з 18,3% в ЄС. 

Наведені дані свідчать про низьку ефективність ді-
яльності мікропідприємств в Україні. Незважаючи на 
абсолютну їхню перевагу, мікропідприємства ство-
рюють менше 5% доданої вартості підприємств, 
оскільки орієнтовані, насамперед, на надання 
послуг і створення продукції з низькою доданою 
вартістю. Причинами такого стану є неналежний рі-
вень бізнес-освіти,  недоступність фінансових ресур-
сів для малого бізнесу в поєднанні з відсутністю ре-
альної підтримки інновацій з боку держави.

Діаграма 1.14. Розподіл підприємств за розміром у ЄС та Україні у 2013 році, %

Джерело: European Comission, Державна служба статистики України

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ В ЄС ТА УКРАЇНІ
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Структура зайнятості на підприємствах ЄС і 
України також має істотні відмінності, які можна 
охарактеризувати як домінування дрібного під-
приємництва в ЄС порівнянно з більшою вагою 
середніх підприємств в Україні. Так, в Україні на 
мікропідприємствах у 2013 році працювало 10,6% 
зайнятих на підприємствах, що є низьким показни-

ком порівняно з ЄС, де аналогічний показник ста-
новть 29,1%. Натомість на середніх підприємствах 
в Україні у 2013 році працювало 40,2% працівників 
підприємств, в той час як в ЄС – лише 17,2%. Пи-
тома вага зайнятості на великих підприємствах є 
близькою в ЄС і Україні – 33,1% і 32,9% відповідно 
(див. Діаграму 1.16).

Діаграма 1.15. Частка підприємств різного розміру в доданій вартості підприємств у ЄС та Україні 
у 2013 році, %

Діаграма 1.16. Зайняті на підприємствах в ЄС і Україні, розподіл за розміром підприємств у 2013 
році, %

Джерело: European Comission, Державна служба статистики України

Джерело: European Comission, Державна служба статистики України
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1  Дані за 2012–2014 роки у розділі подані без урахування території АР Крим та м. Севастополя. Дані про Донецьку і Луганську області у 2014 році враховують всіх ФОП, що подали 
звітність, незалежно від місця їх розташування.

2  Дані за 2010–2011 роки є архівними і мають обмежений доступ, тому сформувати масив даних за цей період було неможливо.

3  Такі, що мали дохід у звітному періоді.

РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНІ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦІ 
В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

За даними ДФСУ, станом на кінець 2014 року 
в Україні налічувалося 2 111,5 тис. зареєстро-
ваних фізичних осіб-підприємців (ФОП)1, од-
нак не всі вони є діючими. Так, подали звітність 
за цей рік 1 555,4 тис. ФОП, а отримали дохід 968,8 
тис. ФОП. Таким чином, здійснювали діяльність 
менше половини зареєстрованих в Україні ФОП 
(див. Таблицю 2.1).

Аналіз динаміки кількості ФОП2 свідчить про те, 
що у 2013 році порівняно з 2012 роком не відбу-
лося істотних змін у кількості зареєстрованих 

і діючих ФОП3, але спостерігалося більш активне 
використання спрощеної системи оподаткування 
ФОП як новоствореними, так і тими, що вже здій-
снювали діяльність.

У 2014 році кількість діючих ФОП істотно 
зменшилася порівняно з 2013 роком, і це змен-
шення не пояснюється повністю неврахованими під-
приємцями Донецької і Луганської областей, місцем 
реєстрації яких є зона проведення АТО: їхня кількість 
не перевищує 100 тис. осіб, у той час як зменшення 
кількості діючих ФОП сягнуло 158,0 тис. осіб. 

КІЛЬКІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Таблиця 2.1. Кількість зареєстрованих і діючих фізичних осіб - підприємців у 2012–2014 роках, тис. осіб

Джерело: Державна фіскальна служба України

Категорія ФОП 2012 2013 2014

Зареєстровані ФОП 2 462,6 2 488,1 2 111,5

ФОП на загальній системі оподаткування, які подали за звітний 
період декларацію про майновий стан і доходи

690,1 661,8 554,3

ФОП, які подали декларацію платника єдиного податку фізичної 
особи-підприємця

991,8 1079,5 1 001,0

Кількість діючих ФОП 1 120,3 1 126,8 968,8

Дані ДССУ свідчать про те, що в структурі сукуп-
ності діючих ФОП у 2014 році в Україні перева-
жали такі, що займаються торгівельною діяль-
ністю. Таких ФОП нараховувалося 553,5 тис. осіб, 
або 57,1% всіх діючих ФОП (див. Діаграму 2.1).

ФОП, що працювали у сфері промисловості, нарахо-
вувалося в десять разів менше – 55,4 тис. осіб, або 5,7% 
всіх ФОП. ФОП, які провадили діяльність у сфері сіль-
ського господарства або будівництва, ще менше – від-
повідно 16,3 тис. осіб і 11,9 тис. осіб, або 1,7% і 1,2%.

Категорія “Інші види діяльності” об’єднує 
переважно надання послуг як бізнесу, так 
і населенню, так і послуги населенню – і є 
другою найбільш чисельною категорією. 
Вона нараховує 331,7 тис. осіб або 34,2% 
всіх діючих ФОП. На жаль, облік даних щодо 
ФОП у ДФСУ ведеться з використанням КВЕД-
2005 і КВЕД-2010 одночасно, через що розподіл 
категорії “Інші види діяльності” за типами послуг 
неможливо виконати коректно.
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Діаграма 2.1. Кількість фізичних осіб-підприємців, розподіл за видами економічної діяльності у 2014 році

Джерело: Державна фіскальна служба України

Згідно з даними, наведеними у Таблиці 2.1, серед 
тих ФОП, які подали звітність у 2014 році, незалежно 
від того, чи мали вони дохід, спрощену систему опо-
даткування обрали 64,4%. 

При цьому серед підприємців на спрощеній 
системі оподаткування переважають такі, що 
належать до другої групи платників єдиного по-
датку (547,6 тис. ФОП або близько 55% всіх ФОП на 
спрощеній системі оподаткування у 2014 році) (див. 
Діаграму 2.2). Кількість ФОП на спрощеній систе-
мі оподаткування, що обрали третю групу, зросла 
порівняно з 2012 роком і становила 274,1 тис. осіб 
у 2014 році, або 27% всіх ФОП, що обрали спроще-
ну систему оподаткування. Перша група була обра-
на 18% ФОП на спрощеній системі оподаткування. 
П’яту групу у 2014 році обрали лише 885 ФОП.

При цьому серед ФОП, що подали звітність у 
2014 році, спрощену систему оподаткування обрали 
більше половини ФОП кожного виду діяльності, а 
ось за групами платників єдиного податку ФОП на 
спрощеній системі розподілені нерівномірно (див. 
Таблицю 2.2).

Так, більшість ФОП, що працюють в сфері 
торгівлі, обрала першу або другу групу плат-
ників єдиного податку. Серед ФОП, що здій-
снюють діяльність у сфері будівництва або 
сфері надання послуг (інші види діяльнос-
ті), переважають ті, що обрали третю групу 
платників єдиного податку. Сільське госпо-
дарство і промисловість об’єднують найбільшу 
кількість тих, хто обрав другу групу платників 
єдиного податку.

ФІЗИЧНІ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦІ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ
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Діаграма 2.2. Кількість фізичних осіб-підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування, 
розподіл за групами платників єдиного податку у 2012–2014 роках, тис. осіб

Джерело: Державна фіскальна служба України

Таблиця 2.2. Фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, розподіл за
видами економічної діяльності і групами платників єдиного податку у 2014 році, %

Джерело: Державна фіскальна служба України

Вид економічної 
діяльності

Частка ФОП на 
спрощеній системі 
оподаткування, % 
від всіх ФОП, що 

подавали звітність

I група II група III група V група

Сільське, лісове та 
рибне господарство

56,4

Æ
3 63,3 33,6 0,1

Промисловість 64,6 7,4 65,1 27,3 0,1

Будівництво 53,4 2 41,5 56,2 0,3

Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів

63,5 26 65,2 8,8 0

Транспорт, складське 
господарство, 
поштова та кур’єрська 
діяльність

66,7 7,9 36,3 55,6 0,1
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4, Донецька і Луганська область вилучені через неможливість зробити коректні розрахунки, оскільки відсутні дані щодо діяльності підприємств на тимчасово окупованій території, а 
населення розраховується ДССУ в цілому у цих областях.

5  Показник 2013 року – 261,6 ФОП на 10 тис. осіб.

Як і у випадку з підприємствами, можливим є ана-
ліз кількості ФОП в розрахунку на 10 тис. осіб на-
селення. У 2014 році в Україні нараховувалося 
250,9 ФОП, які здійснювали діяльність, в роз-
рахунку на 10 тис. осіб населення4. Однак цей 
показник може бути дещо завищеним через те, що 
ДССУ не повністю враховує внутрішньо переміще-
них осіб у розрахунках кількості населення областей, 

а їх кількість сягає 1,4 млн осіб, за оцінками ООН. 
Аналіз динаміки змін кількості ФОП у розрахун-

ку на 10 тис. осіб свідчить, що концентрація діючих 
ФОП зменшилася – з 259,3 у 2012 році до 250,9 
у 2014 році5. Це може свідчити про погіршення умов 
для ведення бізнесу ФОП у 2014 році, що пов’язано з 
від’ємними показниками економічного зростання та па-
дінням попиту на послуги і товари, які пропонують ФОП.

КОНЦЕНТРАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ

Сукупний обсяг реалізації продукції (то-
варів, послуг) ФОП у 2014 році становив 
284 769,8 млн грн, або 293,9 тис. грн на одного 
підприємця на рік. Зауважимо, що обсяг реалізації 
в середньому на одне мікропідприємство – юридичну 
особу становив у 2014 році 821,4 тис. грн. Таким чи-
ном, бізнес ФОП має значно менші масштаби, ніж на-
віть мікропідприємства. Як видно з Таблиці 2.3, сукуп-
ний обсяг реалізації продукції ФОП у 2012–2014 роках 

збільшувався. Обсяг реалізації ФОП у 2014 році по-
рівняно з 2012 роком зріс на 18,7%, але, зважаючи 
на високу інфляцію у 2014 році і падіння курсу гривні 
порівняно з доларом США та євро, це зростання ви-
глядає помірним. Водночас позитивним сигналом є 
те, що темп приросту обсягу реалізованої продукції 
однією ФОП у 2014 році виявився вищим - 21,1%. Це 
може свідчити про зростання масштабів діяльності 
деяких ФОП.

ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Таблиця 2.3. Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) фізичних осіб-підприємців у 2012–2014 роках

Джерело: Державна фіскальна служба України 

Рік
Сукупний обсяг 

реалізації, млн грн

Обсяг реалізації в 
розрахунку на одну 

ФОП, тис. грн

2012 239 923,3 214,2

2013 273 530,7 242,8

2014 284 769,8 293,9

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі 
реалізації продукції ФОП мають ті, що працюють 
у сфері торгівлі (57,5%) (див. Діаграму 2.3). 
Найменшими є частки сільського господарства і 
будівництва – 2,2% і 1,4% відповідно. “Інші види 

діяльності”, які переважно об’єднують ФОП, що 
надають різноманітні послуги, забезпечували 31,6% 
у сукупному обсязі реалізації ФОП. Внесок в сукупний 
обсяг реалізації ФОП у різних секторах є співмірним з 
їхньою питомою вагою у загальній кількості ФОП. 
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Діаграма 2.3. Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) фізичних осіб-підприємців, розподіл за 
видами економічної діяльності у 2014 році, млн грн

Джерело: Державна фіскальна служба України

У 2014 році працю найманих працівників вико-
ристовували лише 172,4 тис. ФОП, або 17,8% дію-
чих ФОП у 2014 році (див. Таблицю 2.4). Це може 
свідчити про те, що значна кількість ФОП є дійсно 
самозайнятими особами, а також про те, що праця 
найманих працівників може використовуватися без 

офіційного працевлаштування.
Загальна кількість найманих працівників у ФОП, 

що використовували працю найманих працівни-
ків, становила у 2014 році 561,0 тис. осіб, або в 
середньому 3,3 працівники на одного ФОП відпо-
відної категорії.

ЗАЙНЯТІСТЬ У ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Таблиця 2.4. Використання праці найманих працівників фізичних осіб-підприємців у 2012–2014 роках

Джерело: Державна фіскальна служба України

Категорія ФОП 2012 2013 2014

Кількість діючих ФОП, які використовували 
працю найманих працівників, осіб

192 666 189 724 172 377

% від загальної кількості діючих ФОП 17,2 16,8 17,8

Кількість найманих працівників, осіб 641 336 633 151 561 043

Кількість найманих працівників в розрахунку 
на одну ФОП, що використовувала працю 
найманих працівників, осіб

3,3 3,3 3,3
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Найбільш активно ФОП використовували пра-
цю найманих працівників у промисловості: 25,9% 
ФОП цього виду діяльності мають найманих пра-
цівників, у середньому 4,5 працівника на одну 
ФОП (див. Таблицю 2.5). Найменше найманих пра-
цівників використовували ФОП у будівництві і надан-

ні інших послуг (відповідно 13,6% і 12,8%). У секторі 
послуг великою є частка самозайнятих осіб, які пра-
цюють індивідуально, однак будівництво передбачає 
більш складний виробничий процес, тому можна зро-
бити припущення щодо більшої питомої ваги тіньово-
го використання працівників в цьому секторі.

Таблиця 2.5. Використання праці найманих осіб фізичними особами-підприємцями, розподіл за 
видами економічної діяльності у 2014 році

Вид економічної діяльності

Кількість ФОП 
з найманими 

працівниками, 
осіб

% від всіх 
діючих 

ФОП

Кількість 
найманих 

працівників, 
осіб

Кількість найманих 
працівників (на одну 

ФОП з найманими 
працівниками), осіб

Усього 172 377 17,8 561 043 3,3

Сiльське господарство, лiсове 
господарство та рибне господарство

2 278 14,0 8 739 3,8

Промисловість 14 333 25,9 64 013 4,5

Будiвництво 1 615 13,6 5 061 3,1

Оптова та роздрiбна торгiвля; ремонт 
автотранспортних засобiв i мотоциклiв

111 852 20,2 332 906 3,0

Інші види діяльності 42 299 12,8 150 324 3,6

Джерело: Державна фіскальна служба України

Сукупний внесок всіх ФОП до державного і міс-
цевих бюджетів у 2014 році становив 11 471,4 млн 
грн, з них 87,9% було сплачено до місцевих бю-
джетів, а 12,1% – до державного бюджету.

Загальний обсяг податків, сплачених ФОП у бюджети 
різних рівнів істотно збільшився у 2013 році порівняно з 
попереднім 2012 роком, але у наступному, 2014 році, 
дещо зменшився – на 5,5% (див. Діаграму 2.4).

ВНЕСОК ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ У ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ 

Діаграма 2.4. Сплата фізичними особами-підприємцями податків і зборів до Державного і місцевих 
бюджетів у 2012–2014 роках, млн грн

Джерело: Державна фіскальна служба України
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Розподіл сплати ФОП податків і зборів до 
державного та місцевих бюджетів за видами 
економічної діяльності свідчить про те, що більше 
половини надходжень у місцеві бюджети 
забезпечують ФОП, що надають різноманітні 
послуги (“інші види діяльності”) – 55,9%. Ще 
33,7% відповідних надходжень забезпечують ФОП, 
які здійснюють діяльність у сфері торгівлі. Сільське 
господарство, промисловість і будівництво є 
секторами, орієнтованими на виробництво товарів і 

матеріальних цінностей, і їхня сукупна питома вага 
у надходженнях в місцеві бюджети становить 9,9% 
(див. Діаграму 2.5).

Натомість у надходженнях від ФОП до 
Державного бюджету України найбільшу частку 
забезпечують ФОП, що здійснюють діяльність у 
сфері торгівлі (45,4%). Ті, які здійснюють діяльність 
у сферах сільського господарства, промисловості 
та будівництва, сукупно забезпечують 12,4%, а ФОП 
інших видів діяльності – 42,2%.

У 2014 році надходження від податку на доходи 
фізичних осіб (ПДФО), сплаченого ФОП, станови-
ли 2 749,2 млн грн, що на 17,1% менше, ніж у по-
передньому році (3 316,6 млн грн). Зазначимо, що 
падінню надходжень від ПДФО, сплаченого ФОП у 
2014 році, передувало деяке зростання у 2013 році 
(1 775,5 млн грн у 2012 році), але тенденція виявилася 
нестійкою, що можна пояснити погіршенням макро-
економічних умов і загальним падінням доходів ФОП.

Найбільшу частку надходжень від ПДФО у 
2014 році забезпечили ФОП, що переважно спе-
ціалізуються на наданні послуг (інші види діяль-
ності) – 64,6%, хоча серед ФОП на загальній сис-
темі оподаткування, які є платниками ПДФО, питома 
вага цієї категорії ФОП становить 37,2%. ФОП, що 
здійснюють діяльність у секторах, які спеціалізують-
ся на наданні послуг, генерують більше надходжень 
ПДФО, ніж всі інші ФОП (див. Діаграму 2.6).

СПЛАТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ-ПІДПРИЄМЦЯМИ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Діаграма 2.5. Питома вага надходжень податків і зборів до Державного і місцевих бюджетів від 
ФОП, розподіл за різними видами економічної діяльності у 2014 році, %

Джерело: Державна фіскальна служба України
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Діаграма 2.6. Питома вага надходжень від податку на доходи фізичних осіб від фізичних осіб-
підприємців, розподіл за видами економічної діяльності у 2014 році, %

Джерело: Державна фіскальна служба України

На відміну від ПДФО, надходження єдиного подат-
ку, сплаченого ФОП, стабільно зростали у 2012–2014 
роках. У 2014 році ФОП сплатили 5 044,8 млн грн 
єдиного податку, що у 1,8 рази більше сплаче-
ного ПДФО (див. Таблицю 2.6). Цей показник та-
кож на 9,2% більший, ніж у 2013 році, і його було до-
сягнуто, не зважаючи на зменшення кількості ФОП, 
що задекларували дохід у 2014 році порівняно з по-
передніми роками.

Найбільший внесок у збір єдиного податку у 
2014 році було зроблено ФОП, що обрали третю 
групу платників єдиного податку – 3 170,0 млн 
грн або 62,8% всіх надходжень від єдиного по-
датку (див. Діаграму 2.7). Збір єдиного податку від 
фізичних осіб-підприємців третьої групи платників 

єдиного податку зріс у 2014 році порівняно з попе-
реднім роком на 18,2%. Значно зріс збір єдиного по-
датку у 2014 році з ФОП, що обрали п’яту групу плат-
ників єдиного податку – в 3,9 рази. Надходження 
єдиного податку від ФОП, що обрали першу та 
другу групи платників єдиного податку, змен-
шився у 2014 році порівняно з попереднім ро-
ком на 8,0% і 8,6% відповідно. 

Як і у випадку з ПДФО, найбільший внесок у збір 
єдиного податку забезпечили ФОП, що надають 
послуги – 54,0% (див. Діаграму 2.8). ФОП, що 
спеціалізуються на торгівлі, забезпечили 34,5% над-
ходжень від єдиного податку, а які працюють у сіль-
ському господарстві, промисловості і будівництві – 
11,5% надходжень.

СПЛАТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ-ПІДПРИЄМЦЯМИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Таблиця 2.6. Надходження від сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями у 
2012–2014 роках, млн грн

Джерело: Державна фіскальна служба України

Рік
Надходження єдиного 

податку

2012 3 236,80

2013 4 620,80

2014 5 044,90
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Діаграма 2.7. Надходження від сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями, 
розподіл за групами платників єдиного податку у 2012–2014 роках, млн грн

Джерело: Державна фіскальна служба України

Діаграма 2.8. Надходження від сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями, 
розподіл за видами економічної діяльності у 2014 році, %

Джерело: Державна фіскальна служба України
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Найбільшу частку збору єдиного податку, сплаче-
ного ФОП, забезпечують ФОП, що обрали ІІІ групу 
оподаткування, в усіх видах діяльності, крім торгівлі. 

Серед ФОП, що займаються торгівлею, найбільший 
внесок у збір єдиного податку робить ІІ група оподат-
кування (див. Діаграму 2.9).

Діаграма 2.9. Надходження єдиного податку від фізичних осіб-підприємців, розподіл за видами 
економічної діяльності і групами платників єдиного податку у 2014 році, %

Джерело: Державна фіскальна служба України

Державна фіскальна служба розпочала процес 
приймання звітності і обліку платників єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування (ЄСВ) тільки з жовтня 
2013 року, тому ДФСУ має дані щодо обсягів 

надходжень від ЄСВ, починаючи з цієї дати. За 
жовтень-грудень 2013 року надходження 
ЄСВ від ФОП склали 2 218,9 млн грн. У 2014 
році надходження ЄСВ від ФОП становили 
8 039,9 млн грн.

СПЛАТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ

Лише близько 2,0% ФОП, що працюють в Україні, 
були платниками ПДВ у 2014 році (19,4 тис. осіб) 
(див. Таблицю 2.7). При цьому кількість платників 
цієї категорії зменшилася у 2012-2014 роках. 

Однак обсяг сплаченого ПДВ у розрахунку на 
одного платника збільшувався. Загальний обсяг 
ПДВ, сплаченого ФОП у 2014 році, становив 
783,1 млн грн.

СПЛАТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Таблиця 2.7. Обсяг сплаченого податку на додану вартість фізичними особами-підприємцями у 2012–2014 роках

Джерело: Державна фіскальна служба України

Показник 2012 2013 2014

Кількість платників ПДВ, одиниць 21 511 21 141 19 435

Обсяг сплаченого ПДВ, млн грн 806,6 820,8 783,1

В середньому на одного платника 
ПДВ, тис. грн

37,5 38,8 40,3
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1  Джерело даних щодо кількості населення Вінницької області і міст області: Головне управління статистики у Вінницькій області.

2  Тут і далі в розділі “торгівля” означає “оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів”.

3  Тут і далі в розділі “сільське господарство” означає “сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство”.

РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ 
МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Вінницька область розташована в центральній 
частині України. Станом на 1 січня 2015 року наявне 
населення області становило 1 610,6 тис. осіб1, 
при цьому 49,4% населення області є сільським, а 
50,6% – міським. Таким чином, рівень урбанізації 
області є нижчим, ніж в Україні загалом (69,1%).

Населення обласного центру – міста Вінниці – ста-

новило 372,5 тис. осіб. Вінниця є найважливішим 
економічним центром області. Інші міста облас-
ного значення є суттєво меншими за розміром 
(від 24 до 35 тис. осіб) і вагою в економіці області. 

В економіці області домінують сектори промисло-
вості (37% обсягу реалізації підприємств), торгівлі2 
(32%) і сільського господарства3 (20%). 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.1. Зведені показники Вінницької області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 9 318 340 485

   середні, % від всіх МСП 5,4 4,7

   малі, % від всіх МСП 94,6 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 79,9 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 57,9 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 83,5 69,9

   середні, % від всіх підприємств 49,0 42,8

   малі, % від всіх підприємств 34,5 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 13,8 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 71,7 58,4

   середні, % від всіх підприємств 44,7 41,2

   малі, % від всіх підприємств 27,0 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 8,3 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 5,1 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 73,1 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 71,0 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 71,1 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 12,5 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 86 165 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 74,0 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 42,5 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 57,5 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 17,1 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 55,2 54,7
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Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки

1.  В економіці Вінницької області МСП – юридичні 
особи відіграють провідну роль, оскільки забез-
печують більше 80% зайнятості на підприємствах 
і більше 70% сукупного обсягу реалізації. Тобто, 
великий бізнес тут відіграє меншу роль, ніж у 
більш індустріалізованих регіонах.

2. Концентрація МСП і ФОП є нижчою, ніж у серед-
ньому по Україні, що може свідчити про обме-
жені можливості розвитку як мікро-, так і більш 
масштабного бізнесу. Рівень концентрації МСП і 
ФОП в області значною мірою залежить від рівня 
розвитку економіки обласного центру, а також 
структури економіки області в цілому. Так, Ві-
нницька область в значній мірі є аграрним регі-
оном. При цьому зазначимо, що показники кон-
центрації бізнесу в області є відносно високими 

порівняно з іншими малоіндустріалізованими 
регіонами України.

3.  Частка прибуткових підприємств в області є 
вищою, ніж у середньому по Україні, але обсяг 
податків, сплачених середньостатистичним 
підприємством на спрощеній системі 
оподаткування, є нижчим. Отже, масштаби 
бізнесу в області є переважно помірними, але 
рівень тінізації прибутків підприємств може бути 
нижчим, ніж в інших регіонах.

4.  Масштаби розвитку бізнесу ФОП є трохи вищи-
ми, ніж у середньому по Україні: середній обсяг 
реалізації ФОП є вищим і кількість найманих пра-
цівників у розрахунку на одну ФОП із найманою 
працею є вищою. 

ВИСНОВКИ:

У 2014 році у Вінницькій області діяло 9 318 МСП. 
При цьому середні підприємства становили 
5,4%, що є вищим показником, ніж у середньому 
по Україні (4,7%). Загалом в області зафіксовано 
57,9 МСП у розрахунку на 10 тис. осіб населен-
ня, що на 35,3% нижче середнього показника по 
Україні. Дещо вища питома вага середніх підпри-
ємств є лише частковим поясненням цього явища, 
тому можна говорити про значно нижчу концентра-
цію підприємств в області, що свідчить про порівня-
но низьку ефективність економіки області. 

При цьому МСП у 2014 році забезпечували за-
йнятість 83,5% всіх зайнятих на підприємствах, 
що є значно вищим показником, ніж у середньому по 
Україні – 69,9%.

Питома вага МСП у сукупному обсязі реалі-
зації підприємств області також була високою 
– 71,7% проти 58,4% в Україні загалом. У роз-
рахунку на одне підприємство обсяг реалізації склав 
5,1 млн грн, що є меншим порівняно з 6,9 млн у се-
редньому по Україні.

Частка прибуткових підприємств в області також 
була вищою, ніж у середньому по Україні – 73,1% се-

редніх і 71,0% малих проти відповідно 62,6% і 66,5% 
по Україні. 

Середній розмір єдиного податку, сплаченого 
підприємствами, що обрали спрощену систему 
оподаткування, становить 12,5 тис. грн, що 
дещо нижче середнього показника по Україні – 
13,2 тис. грн.

В області зареєстровано 86,2 тис. ФОП, з 
яких у 2014 році діяли (мали дохід) 44,2%, що 
суттєво не відрізняється від загальноукраїн-
ського рівня. При цьому в області частка ФОП, що 
використовують спрощену систему оподаткування, 
є відчутно нижчою, ніж в Україні загалом (57,5% і 
64,4% відповідно). 

У розрахунку на 10 тис. осіб у Вінницькій об-
ласті налічується 237,0 ФОП, що менше, ніж у се-
редньому по Україні (250,9), але обсяг реалізації в 
розрахунку на одну ФОП є вищим, ніж у середньому 
по Україні (327 і 294 тис. грн відповідно). 

Працю найманих працівників використовували, 
як і в середньому по Україні, більше 17% ФОП, але 
кількість найманих працівників на одну ФОП є дещо 
вищою (3,5 проти 3,3). 

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 27,6 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,05 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 38 166 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 44,2 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 237,0 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 327 294

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 17,7 17,8

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,5 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 2,8 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 5,0 5,0
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4  Джерело Джерело даних щодо кількості населення Волинської області і міст області: Головне управління статистики у Волинській області.

Волинська область розташована в західній час-
тині України. Станом на 1 січня 2015 року наявне 
населення області становило 1 042,9 тис. осіб4, 
при цьому 47,7% населення області є сільським, а 
52,2% – міським. Таким чином, рівень урбанізації 
області є нижчим, ніж в Україні загалом (69,2%).

Населення обласного центру – міста Луцька – ста-

новило 217,1 тис. осіб. Луцьк є найважливішим 
економічним центром області. Місто Ковель та-
кож має значення важливого економічного цен-
тру області (69,4 тис. осіб). 

В економіці області домінують сектори торгівлі 
(64% обсягу реалізації підприємств) і промисловості 
(24%).

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.2. Зведені показники Волинської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 5 506 340 485

   середні, % від всіх МСП 5,3 4,7

   малі, % від всіх МСП 94,7 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 79,9 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 52,8 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 86,3 69,9

   середні, % від всіх підприємств 55,0 42,8

   малі, % від всіх підприємств 31,3 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 12,7 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 50,8 58,4

   середні, % від всіх підприємств 35,5 41,2

   малі, % від всіх підприємств 15,3 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 5,2 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 5,7 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 64,6 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 66,5 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 66,6 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 16,0 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 51 282 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 77,1 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 47,5 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 52,5 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 22,5 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 57,3 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 20,2 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,06 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 22 415 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 43,7 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 214,9 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 317 294
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 22,1 17,8

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,7 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 2,5 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 4,0 5,0

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки

1. У Волинській області МСП – юридичні осо-
би відіграють провідну роль у забезпеченні 
зайнятості – більше 80% зайнятих на підпри-
ємствах працюють саме на малих і середніх 
підприємствах, при цьому найважливішими є 
саме середні підприємства. Таким чином, роль 
великого бізнесу у забезпеченні зайнятості є 
меншою, порівняно з іншими, більш індустріа-
лізованими регіонами;

2.  Концентрація МСП і ФОП на 10 тис. осіб є значно 
нижчою, ніж у середньому по Україні, що може 
свідчити про обмежені можливості розвитку як 
мікро-, так і більш масштабного бізнесу. Низька 
кількість ФОП є наслідком недорозвиненого спо-
живчого попиту в області і нижчих доходів насе-

лення (рівень заробітної плати є одним з найниж-
чих серед регіонів України);

3.  Водночас частина ФОП є ефективними конкурен-
тами для мікропідприємств, оскільки показники 
зайнятості і обсягів реалізації ФОП є вищими, ніж 
у середньому по Україні. Це говорить про те, що 
частина ФОП змогли значно розвинути свій біз-
нес, винаймаючи працівників і забезпечуючи ви-
сокі продажі товарів і послуг;

4.  Надходження від єдиного податку в розрахунку на 
одне підприємство є вищими за загальноукраїн-
ські. Це свідчить про те, що підприємці – власники 
ефективного малого бізнесу активно використову-
ють єдиний податок і мають легалізовані доходи.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році у Волинській області діяло 5 506 МСП. 
При цьому середні підприємства становили 5,3%, 
що є вищим показником, ніж в середньому по Україні 
(4,7%). Загалом в області зафіксовано 52,8 МСП в 
розрахунку на 10 тис. осіб, що на 41,0% нижче се-
реднього показника по Україні. Можна говорити про 
значно нижчу концентрацію підприємств в області, 
що свідчить про порівняно низьку ефективність еко-
номіки області.

При цьому МСП у 2014 році забезпечували за-
йнятість 86,3% всіх зайнятих на підприємствах, 
що є значно вищим показником, ніж в середньому 
по Україні – 69,9%. 

Питома вага МСП у сукупному обсязі реалі-
зації підприємств області була нижчою, ніж в 
Україні загалом – 50,8% в області проти 58,4% в 
країні загалом. У розрахунку на одне підприємство 
обсяг реалізації склав 5,7 млн грн, що є меншим по-
рівняно з 6,9 млн у середньому по Україні.

Частка прибуткових підприємств в області була 
близькою до показників у середньому по Украї-

ні – 64,6% середніх і 66,5% малих проти відповідно 
62,6% і 66,5%. 

Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-
приємствами, що обрали спрощену систему оподат-
кування, становить 16,0 тис. грн, що помітно вище 
середнього показника по Україні – 13,2 тис. грн.

В області зареєстровано 51,3 тис. ФОП, се-
ред яких діяли (мали дохід) у 2014 році 43,7%, 
що дещо нижче загальноукраїнського рівня. При 
цьому в області частка ФОП, що обрали спроще-
ну систему оподаткування, є значно нижчою, ніж в 
Україні загалом (52,5% і 64,4% відповідно). 

У розрахунку на 10 тис. осіб у Волинській об-
ласті налічується 214,9 ФОП, що менше ніж у се-
редньому по Україні (250,9), але обсяг реалізації в 
розрахунку на одного ФОП є вищим, ніж в середньо-
му по Україні (317 і 294 тис. грн відповідно). 

Працю найманих працівників використовували 
22,1% ФОП, що є вищим показником, ніж у серед-
ньому по країні, і кількість найманих працівників на 
одну ФОП є вищою (3,7 проти 3,3). 
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5  Джерело даних щодо кількості населення Дніпропетровської області і міст області: Головне управління статистики у Дніпропетровській області

Дніпропетровська область розташована в цен-
тральній частині України. Станом на 1 січня 
2015 року наявне населення області становило 
3 276,6 тис. осіб5, при цьому 16,4% населення об-
ласті є сільським, а 83,6% – міським. Таким чином, 
рівень урбанізації області є значно вищим, ніж в 
Україні загалом (69,2%). Область є однією з най-
більш урбанізованих областей України.

Населення обласного центру – міста Дніпропе-

тровська – становило 992,2 тис. осіб. Поряд з Дні-
пропетровськом, великим економічним цен-
тром області є місто Кривий Ріг (650,5  тис. осіб). 
Велику вагу в економіці області мають інші про-
мислові міста: Дніпродзержинськ (247,6 тис. осіб), 
Нікополь (116,8 тис. осіб) та інші. 

В економіці області домінують сектори 
промисловості (53% обсягу реалізації підприємств) 
і торгівлі (34%).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.3. Зведені показники Дніпропетровської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 26 167 340 485

   середні, % від всіх МСП 5,1 4,7

   малі, % від всіх МСП 94,9 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 80,9 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 79,9 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 56,1 69,9

   середні, % від всіх підприємств 36,8 42,8

   малі, % від всіх підприємств 19,3 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 8,3 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 37,3 58,4

   середні, % від всіх підприємств 25,1 41,2

   малі, % від всіх підприємств 12,2 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 4,3 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 6,8 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 61,0 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 66,0 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 66,2 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 14,7 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 162 679 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 71,9 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 39,0 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 61,0 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 14,7 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 55,1 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 30,1 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,13 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 73 485 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 45,2 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 224,3 250,9
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 313 294

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 20,6 17,8

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,3 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 4,3 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 5,2 5,0

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки

1. Сектор МСП у Дніпропетровській області є добре 
розвиненим, оскільки спостерігається висока 
концентрація МСП і високі обсяги реалізації 
в розрахунку на одне МСП. Водночас питома 
вага МСП у зайнятості і обсягах реалізації всіх 
підприємств цієї високоіндустріалізованій 
області є доволі низькою, оскільки в області є 
значна кількість великих підприємств, внесок 
яких в економіку області є порівнюваним з 
внеском усіх МСП;

2.  МСП сплачують більші обсяги єдиного податку, 
порівняно з іншими областями України. При цьо-

му частка прибуткових МСП є дещо нижчою, ніж 
по Україні, що може свідчити про тінізацію бізнесу 
МСП, а також про економічні труднощі в області, 
внаслідок скорочення виробництва провідних га-
лузей в останній рік;

3.  Рівень концентрації ФОП в області є порівняно 
низьким, що може свідчити про недорозвине-
ність мікробізнесу, торгівлі і послуг, незважаючи 
на платоспроможний попит населення, особливо 
у промислових містах області. При цьому показ-
ники розвитку діючих ФОП є порівнюваними з за-
гальноукраїнськими показниками.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році у Дніпропетровській області діяло 
26 167 МСП. Частка середніх підприємств у 
загальній кількості підприємств була дещо 
вищою (5,1%), ніж у середньому по Україні (4,7%). 
При цьому в області нараховувалося 79,9 МСП 
у розрахунку на 10 тис. осіб порівняно з 89,5 по 
Україні загалом, що є доволі високим показником 
порівняно з багатьма іншими регіонами України. 
На загальний показник по країні впливає дуже 
високий показник концентрації МСП у м. Київ, але 
якщо виключити столицю з аналізу, показники 
Дніпропетровської області свідчитимуть про більшу 
концентрацію малого і середнього бізнесу в області 
порівняно з іншими регіонами.

При цьому частка МСП у 2014 році у загаль-
ній кількості зайнятих на підприємствах області 
становить 56,1%, а питома вага МСП у загаль-
ному обсязі реалізації – 37,3%, що є значно ниж-
чими показниками, ніж у середньому по Україні. 
Однак обсяг реалізації в розрахунку на одне МСП 
був близьким до середньоукраїнського показника – 
6,8 млн грн проти 6,9 млн грн. 

Частка прибуткових підприємств була дещо ниж-

чою, ніж у середньому по Україні: 61,0% середніх і 
66,0% малих проти відповідно 62,6% і 66,5%. 

Середній розмір єдиного податку, сплаченого 
підприємствами, що обрали спрощену систему 
оподаткування, становить 14,7 тис. грн, що є 
дещо вище середнього по Україні показника –  
13,2 тис. грн.

В області нараховувалося 162,7 тис. ФОП, 
серед яких діяли (мали дохід) 45,2% у 2014 році, 
порівняно з 45,9% у середньому по Україні. При цьо-
му в області частка ФОП, що обрали спрощену сис-
тему оподаткування, є нижчою, ніж в Україні загалом 
(61,0% і 64,4% відповідно). 

У розрахунку на 10 тис. осіб в Дніпропетров-
ській області нараховувалося 224,3 діючих ФОП, 
порівняно з 250,9 по Україні загалом, що є доволі 
низьким показником. При цьому обсяг реалізації в 
розрахунку на одну ФОП був вищим, ніж в Україні за-
галом – 313 тис. грн порівняно з 294 тис. грн.

Працю найманих працівників використовували 
20,6% ФОП області (17,8% в Україні загалом), кіль-
кість найманих працівників на одну ФОП є такою ж, 
як у середньому по Україні (3,3). 
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6  Джерело даних щодо кількості населення Донецької області і міст області: Головне управління статистики у Донецькій області. Оцінка чисельності населення здійснена на основі 
наявних адміністративних даних. Дані попередні.
7  Дані щодо кількості населення обласного центру, міст і районів області відсутні на веб-сайті Головного управління статистики у Донецькій області.

Донецька область розташована в східній частині 
України. Станом на 1 січня 2015 року наявне 
населення області становило 4 297,2 тис. осіб6, 
при цьому 9,3% населення області є сільським, а 
90,7% – міським. Таким чином, рівень урбанізації 
області є значно вищим, ніж в Україні загалом 
(69,2%). Область є найбільш урбанізованою 
областю України.

Поряд з обласним центром, містом Донецьк, 
кількість населення якого становить дещо менше 
1 млн осіб7, великим економічним центром об-
ласті є місто Маріуполь. Велику вагу в економіці 
області мають інші промислові міста: Макіївка, 
Горлівка та ін.

В економіці домінують сектори промисловості 
(54% обсягу реалізації підприємств) і торгівлі (31%).

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.4. Зведені показники Донецької області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 11 301 340 485

   середні, % від всіх МСП 6,8 4,7

   малі, % від всіх МСП 93,2 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 78,4 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 65,9 (2013) 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 50,7 69,9

   середні, % від всіх підприємств 37,5 42,8

   малі, % від всіх підприємств 13,2 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 5,3 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 35,1 58,4

   середні, % від всіх підприємств 28,1 41,2

   малі, % від всіх підприємств 7,1 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 2,2 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 10,1 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 49,2 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 64,7 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 65,5 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 9,3 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 143 179 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 63,0 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 18,8 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 81,2 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 22,9 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 54,2 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 22,8 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,05 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 40 402 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 28,2 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 232,3 (2013) 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 250 294
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 16,5 17,8

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,2 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 7,8 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 3,4 5,0

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки

1. Донецька область є високоіндустріалізованою 
областю, в якій велику роль відіграють великі 
підприємства, тому показники питомої ваги 
МСП в обсязі реалізації підприємств і зайнятості 
на підприємствах є відносно низькими. Однак 
діючі МСП є доволі потужними, оскільки обсяги 
реалізації в розрахунку на одне підприємство 
є високими;

2. Середні підприємства області мають низькі по-
казники прибутковості і зараз працюють у склад-
них обставинах через військові дії на території 
області, коли економічні зв’язки з частиною об-
ласті розірвані. Це також є причиною відтоку на-
селення і капіталу. Натомість, малі підприємства 

є більш гнучкими і діють більш локально, тому, 
очевидно, можуть отримувати прибутки у межах 
території, де вони працюють;

3. Сектор ФОП області є менш розвиненим, ніж 
в інших регіонах. Так, концентрація ФОП (у 
2013 році) є відносно низькою; обсяг реалізації 
в розрахунку на одну ФОП є нижчим, ніж в 
середньому по Україні, і використання ФОП 
найманої праці також є менш поширеною 
практикою. Отже, індивідуальний мікробізнес є 
менш поширеним серед населення Донецької 
області, що може мати негативні наслідки для 
забезпечення населення і більшого бізнесу 
необхідними товарами і послугами.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році в Донецькій області нараховувалося 
11 301 МСП, за винятком частини зони проведення 
антитерористичної операції. Частка середніх під-
приємств в області є вищою, ніж у середньому 
по Україні – 6,8% проти 4,7%, а малих – нижчою. 
Неможливо коректно зробити розрахунки кількості 
МСП на 10 тис. осіб у 2014 році через відсутність до-
стовірних даних щодо кількості населення, однак у 
попередньому, 2013 році, в області нараховува-
лося 65,9 МСП у розрахунку на 10 тис. осіб, що 
є дещо нижчим показником, ніж загалом по Україні, 
але вищим, ніж в багатьох інших регіонах.

Питома вага МСП у 2014 році в загальній кіль-
кості зайнятих (50,7%) і сукупному обсязі реа-
лізацїі підприємств області (35,1%) є низькою, 
порівняно з показниками в середньому по Україні 
(відповідно 69,9% і 58,4%). Однак обсяг реалізації в 
розрахунку на одне МСП був вищим, ніж у середньо-
му по Україні – 10,1 млн грн в області і 6,9 млн грн в 
Україні загалом.

Частка прибуткових середніх підприємств була 
значно нижчою, ніж у середньому по Україні: 49,2% 
в області проти 62,6% у середньому по Україні. Си-
туація з прибутковістю малих підприємств є дещо 

кращою – в області 64,7% малих підприємств були 
прибутковими (66,5% в Україні загалом).

Середній розмір єдиного податку, сплаченого 
підприємствами, що обрали спрощену систему 
оподаткування, становить 9,3 тис. грн, що 
помітно нижче середнього по Україні показника – 
13,2 тис. грн.

В області нараховувалося 143,2 тис. ФОП, з 
яких лише 28,2% були діючими (мали дохід) у 
2014 році. Це пов’язано з тим, що в підрахунки дію-
чих ФОП не увійшла територія зони проведення АТО. 
При цьому в області частка ФОП, що обрали спро-
щену систему оподаткування, є значно вищою, ніж в 
Україні загалом (81,2% і 64,4% відповідно). 

У 2013 році в розрахунку на 10 тис. осіб в До-
нецькій області нараховувалося 232,3 діючих 
ФОП, що є доволі низьким показником порівняно 
з іншими регіонами. При цьому і обсяг реалізації в 
розрахунку на одну ФОП був нижчим, ніж в Україні в 
цілому – 250 тис. грн порівняно з 294 тис. грн. 

Працю найманих працівників використовували 
16,5% ФОП області (17,8% в Україні загалом), кіль-
кість найманих працівників на одну ФОП є дещо 
нижчою, ніж в середньому по Україні (3,2). 
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8  Джерело даних щодо кількості населення Житомирської області і міст області: Головне управління статистики у Житомирській області.
9  Дані щодо кількості населення міст області подані станом на 1 липня 2015 року.

Житомирська область розташована в північній час-
тині України. Станом на 1 січня 2015 року наявне 
населення області становило 1 256,0 тис. осіб8, 
при цьому 41,3% населення області є сільським, а 
58,7% – міським. Таким чином, рівень урбанізації 
області є нижчим, ніж в Україні загалом (69,2%).

Населення обласного центру – міста Житомир – 

становило 368,8 тис. осіб9. Житомир є найважли-
вішим економічним центром області, інші міста 
обласного значення є значно меншими за роз-
міром (від 26 до 77 тис. осіб). 

В економіці домінують сектори промисловості 
(52% обсягу реалізації підприємств), торгівлі (25%) 
і сільського господарства (15%). 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.5. Зведені показники Житомирської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 6 581 340 485

   середні, % від всіх МСП 6,1 4,7

   малі, % від всіх МСП 93,9 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 77,3 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 52,4 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 91,1 69,9

   середні, % від всіх підприємств 58,3 42,8

   малі, % від всіх підприємств 32,8 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 12,4 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 83,5 58,4

   середні, % від всіх підприємств 58,8 41,2

   малі, % від всіх підприємств 24,7 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 7,5 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 4,7 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 67,3 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 64,4 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 64,4 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 11,6 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 60 229 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 79,7 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 42,0 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 58,0 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 19,6 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 57,6 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 22,7 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,09 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 29 408 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 48,8 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 234,1 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 293 294
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 19,8 17,8

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,3 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 2,6 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 4,9 5,0

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки

1.  В економіці Житомирської області МСП відігра-
ють провідну роль: вони забезпечують більше 
90% зайнятості на підприємствах і більше 80% 
сукупного обсягу реалізації. Можна стверджува-
ти, що роль великого бізнесу є значно меншою в 
області і основний внесок в економічний розви-
ток роблять МСП;

2.  Незважаючи на безсумнівно провідну роль МСП 
в економіці регіону, концентрація МСП і ФОП на 
10 тис. осіб є нижчою, ніж в середньому по Украї-
ні. Це свідчить про обмежені можливості розвитку 
бізнесу в області – як мікро-, так і більш масштаб-

ного бізнесу. Проблемними питаннями є низькі 
доходи населення, низький рівень інвестицій, не-
достатня бізнес-інфраструктура; 

3.  Розвиток бізнесу діючих ФОП у 2014 році був на 
рівні середніх показників по Україні. Обсяг реалі-
зації ФОП і використання найманої праці були на 
рівні середніх по країні;

4.  Середній рівень надходжень від податктів, що 
сплачують МСП і ФОП, є нижчим, ніж загалом по 
Україні. Це свідчить про обмежену прибутковість 
бізнесу області, і частково – про тінізацію бізнесу. 

ВИСНОВКИ:

У 2014 році в Житомирській області нараховува-
лося 6 581 МСП. Частка середніх підприємств є 
більшою (6,1%), ніж в цілому по Україні (4,7%). В 
області нараховувалося 52,4 МСП в розрахунку на 
10 тис. осіб, що є низьким показником порівняно з 
більшістю інших регіонів (на 41,4% нижче середньо-
го показника по Україні).

При цьому, МСП області у 2014 році забезпе-
чували робочі місця 91,1% всіх зайнятих на під-
приємствах, що є значно вищим показником, ніж в 
середньому по Україні – 69,9%. 

Питома вага МСП у сукупному обсязі реалі-
зації підприємств також була високою – 83,5% 
проти 58,4% в Україні загалом. У розрахунку на одне 
підприємство обсяг реалізації склав 4,7 млн грн, що 
є меншим показником порівняно з 6,9 млн у серед-
ньому по Україні.

Серед середніх підприємств області було дещо 
більше прибуткових, ніж у середньому по Україні 
(відповідно 67,3% і 62,6%), а ось серед малих 
прибуткових було менше: 64,4% проти 66,5% у 

середньому по Україні.
Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-

приємствами, що обрали спрощену систему опо-
даткування, становить 11,6 тис. грн, що дещо нижче 
середнього по Україні показника 13,2 тис. грн.

В області зареєстровано 60,2 тис. ФОП, з яких 
у 2014 році діяли (мали дохід) 48,8%. Це дещо 
кращий показник, ніж загалом по Україні (45,9%). 
При цьому в області частка ФОП, що обрали спро-
щену систему оподаткування, є нижчою, ніж в Украї-
ні загалом (58,0% і 64,4% відповідно). 

На 10 тис. осіб в Житомирській області 
нараховувалося 234,1 діючих ФОП, що є нижчим 
показником, ніж у середньому по Україні (250,9), а 
обсяг реалізації в розрахунку на одну ФОП практично 
не відрізнявся від загальноукраїнського рівня – 
відповідно 293 тис. грн і 294 тис. грн.

Працю найманих працівників використовували 
19,8% ФОП області (17,8% в Україні загалом), кіль-
кість найманих працівників на одну ФОП є такою ж, 
як у середньому по Україні (3,3).
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10  Джерело даних щодо кількості населення Закарпатської області і міст області: Головне управління статистики у Закарпатській області.

Закарпатська область розташована в західній частині 
України. Станом на 1 січня 2015 року наявне насе-
лення області становило 1 259,6 тис. осіб10, при цьо-
му 62,9% населення області є сільським, а 37,1% – місь-
ким. Таким чином, рівень урбанізації області є нижчим, 
ніж в Україні загалом (69,2%). Закарпатська область є 
однією з найменш урбанізованих областей України.

Населення обласного центру – міста Ужгород – 
становило 115,5 тис. осіб. Крім Ужгорода, важли-
вим економічним центром області є місто Мука-
чево (86,0 тис. осіб).

В економіці області домінують сектори 
торгівлі (56% обсягу реалізації підприємств) і 
промисловості (33%). 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.6. Зведені показники Закарпатської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 6 065 340 485

   середні, % від всіх МСП 4,4 4,7

   малі, % від всіх МСП 95,6 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 84,5 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 48,2 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 91,2 69,9

   середні, % від всіх підприємств 58,1 42,8

   малі, % від всіх підприємств 33,1 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 15,3 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 83,4 58,4

   середні, % від всіх підприємств 64,0 41,2

   малі, % від всіх підприємств 19,8 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 7,4 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 4,8 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 71,1 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 74,0 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 74,4 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 11,6 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 62 332 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 78,9 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 45,2 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 54,8 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 13,9 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 64,7 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 21,3 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,08 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 29 893 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 48,0 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 237,3 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 299 294

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 19,3 17,8
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,2 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 2,4 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 4,6 5,0

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки

1. В економіці Закарпатської області МСП відігра-
ють провідну роль: вони забезпечують більше 
90% зайнятості на підприємствах і більше 80% 
сукупного обсягу реалізації; основний внесок в 
економічний розвиток області роблять МСП;

2. Незважаючи на провідну роль МСП в економіці 
регіону, концентрація МСП і ФОП на 10 тис. осіб є 
нижчою, ніж у середньому по Україні. Це свідчить  
про обмежені можливості розвитку як мікро-, так 
і більш масштабного бізнесу в області загалом; 
область має низькі показники інвестицій і незна-
чний промисловий потенціал;

3. Мікробізнес ФОП є важливою складовою еконо-
мічного життя області, незважаючи на невисоку їх 
концентрацію, оскільки область не є індустріалі-
зованою, натомість має великий туристичний по-
тенціал. Рівень розвитку ФОП відповідає серед-
нім показникам по Україні; 

4. Середній рівень надходжень від податків, що 
сплачують МСП і ФОП, є нижчим, ніж загалом по 
Україні. Це свідчить про обмежену прибутковість 
бізнесу області, і про його часткову тінізацію.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році у Закарпатській області діяло 6 065 
МСП. Середні підприємства становили 4,4% всіх 
МСП, що є нижчим показником, ніж у середньо-
му по Україні (4,7%). Загалом в області фіксувалося 
48,2 МСП у розрахунку на 10 тис. осіб, що є на 46,1% 
нижчим показником, ніж у середньому по Україні.

Частка МСП у загальній кількості зайнятих на 
підприємствах області становить 91,2%, а пи-
тома вага МСП у загальному обсязі реалізації 
– 83,4%, що є значно вищими показниками, ніж у 
середньому по Україні (відповідно 69,9% і 58,4%). 
При цьому обсяг реалізації в розрахунку на одне 
МСП був нижчим середньоукраїнського показника – 
4,8 млн грн проти 6,9 млн грн. 

Однак частка прибуткових підприємств була по-
мітно вищою, ніж у середньому по Україні: 71,1% се-
редніх і 74,0% малих проти відповідно 62,6% і 66,5% 
по Україні. 

Середній розмір єдиного податку, сплачено-
го підприємствами, що обрали спрощену систему 

оподаткування, становить 11,6 тис. грн, що також 
є дещо нижче середнього показника по Україні – 
13,2 тис. грн.

В області нараховувалося 62,3 тис. 
зареєстрованих ФОП у 2014 році, однак 
здійснювали діяльність і мали дохід 48,0% з 
них (45,9% в середньому по Україні). При цьому в 
області частка ФОП, що обрали спрощену систему 
оподаткування є нижчою, ніж в Україні загалом (54,8% 
і 64,4% відповідно).

В розрахунку на 10 тис. осіб в Закарпатскій 
області нараховувалося 237,3 діючих ФОП, що є 
нижчим показником, ніж по Україні в цілому (250,9). 
При цьому обсяг реалізації в розрахунку на одну 
ФОП був вищим, ніж в Україні загалом – 299 тис. грн 
порівняно з 294 тис. грн. 

Працю найманих працівників використовували 
19,3% ФОП області (17,8% в Україні загалом), кіль-
кість найманих працівників на одну ФОП є дещо 
нижчою, ніж в середньому по Україні (3,2). 
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11  Джерело даних щодо кількості населення Запорізької області і міст області: Головне управління статистики у Запорізькій області.
12  Дані щодо кількості населення міст області подані станом на 1 липня 2015 року.

Запорізька область розташована в південній час-
тині України. Станом на 1 січня 2015 року наявне 
населення області становило 1 765,9 тис. осіб11, 
при цьому 22,9% населення області є сільським, а 
77,1% – міським. Таким чином, рівень урбанізації 
області є вищим, ніж в Україні загалом (69,2%).

Населення обласного центру – міста Запоріжжя 
– становило 758,9 тис. осіб12. Запоріжжя є най-

важливішим адміністративним і промисловим 
центром області, хоча й інші міста області – Ме-
літополь (155,9 тис. осіб), Бердянськ (117,7 тис. 
осіб), Енергодар (54,5 тис. осіб) – відіграють важ-
ливу роль. 

В економіці області домінують сектори про-
мисловості (70% обсягу реалізації підприємств) і 
торгівлі (19%).

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.7. Зведені показники Запорізької області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 14 462 340 485

   середні, % від всіх МСП 4,2 4,7

   малі, % від всіх МСП 95,8 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 83,3 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 81,9 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 67,5 69,9

   середні, % від всіх підприємств 40,8 42,8

   малі, % від всіх підприємств 26,7 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 11,9 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 43,9 58,4

   середні, % від всіх підприємств 27,4 41,2

   малі, % від всіх підприємств 16,5 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 5,9 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 7,5 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 68,5 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 68,2 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 68,3 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 8,9 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 93 660 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 76,1 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 43,5 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 56,5 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 18,9 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 56,5 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 24,5 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,10 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 42 408 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 45,3 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 240,1 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 298 294
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 17,8 17,8

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,4 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 3,7 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 4,6 5,0

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки

1.  Сектор МСП в Запорізькій області є добре роз-
виненим, спостерігається висока концентрація 
МСП і високі обсяги реалізації в розрахунку на 
одне МСП. Водночас питома вага МСП у зайня-
тості і обсягах реалізації всіх підприємств області 
є доволі низькою, оскільки область є індустріалі-
зованою і в ній діє ряд великих підприємств, які 
роблять значний внесок в економіку області;

2.  При цьому малі підприємства сплачують менші 
обсяги єдиного податку в розрахунку на одне під-
приємство, ніж в середньому по Україні. Це свід-
чить  про незначні масштаби малого бізнесу, а та-
кож про часткову тінізацію бізнесу; 

3.  Рівень концентрації ФОП в області є порівняно 
високим, що говорить про попит на продукцію і 
послуги мікробізнесу і сприятливі умови для його 
діяльності. При цьому показники розвитку (обсяг 
реалізації і використання найманої праці) діючих 
ФОП є порівнюваними з загальноукраїнськими 
показниками;

4.  Однак середній рівень надходжень від податків, 
що сплачують ФОП, є нижчим, ніж загалом по 
Україні. Це свідчить про обмежену прибутковість 
мікробізнесу, а також про його часткову тінізацію.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році у Запорізькій області діяло 
14 462 МСП. При цьому середні підприємства 
становили 4,2%, що є нижчим показником, ніж 
у середньому по Україні (4,7%). При цьому в об-
ласті нараховувалося 81,9 МСП у розрахунку на 
10 тис. осіб порівняно з 89,5 по Україні загалом, 
що є високим показником порівняно з багатьма 
іншими регіонами України. На загальний показник 
по країні впливає дуже високий показник концен-
трації МСП у м. Київ, але якщо виключити столицю 
з аналізу, показники Запорізької області свідчити-
муть про більшу концентрацію МСП в області по-
рівняно з іншими регіонами.

Частка МСП у загальній кількості зайнятих на 
підприємствах області у 2014 році становить 
67,5%, а питома вага МСП у загальному обся-
зі реалізації – 43,9%, що є нижчими показника-
ми, ніж у середньому по Україні (відповідно 69,9% і 
58,4%). При цьому обсяг реалізації в розрахунку на 
одне МСП був вищим середньоукраїнського показ-
ника – 7,5 млн грн проти 6,9 млн грн. 

Частка прибуткових підприємств була дещо 
вищою, ніж у середньому по Україні: 68,5% се-

редніх і 68,2% малих проти відповідно 62,6% і 
66,5% по Україні. 

Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-
приємствами, що обрали спрощену систему опо-
даткування, становить 8,9 тис. грн, що значно нижче 
середнього по Україні показника –  13,2 тис. грн.

У 2014 році в області нараховувалося 93,7 
тис. зареєстрованих ФОП, однак здійснювали 
діяльність і мали дохід 45,3% з них, що майже 
дорівнює загальноукраїнському рівню. При цьому 
в області частка ФОП, що обрали спрощену систе-
му оподаткування, є нижчою, ніж в Україні загалом 
(56,5% і 64,4% відповідно).

У розрахунку на 10 тис. осіб у Запорізькій об-
ласті заіксовано 240,1 діючих ФОП, що є нижчим 
показником, ніж по Україні в цілому (250,9). При цьо-
му обсяг реалізації в розрахунку на одну ФОП був 
вищим, ніж в Україні загалом – 298 тис. грн порівня-
но з 294 тис. грн. 

Працю найманих працівників використовували, 
як і середньому по Україні, 17,8% ФОП, але кількість 
найманих працівників на одну ФОП є вищою (3,4 
проти 3,3). 
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13  Джерело даних щодо кількості населення Івано-Франківської області і міст області: Головне управління статистики у Івано-Франківській області.

Івано-Франківська область розташована в 
західній частині України. Станом на 1 січня 
2015 року наявне населення області становило 
1 382,6 тис. осіб13, при цьому 56,4% населення 
області є сільським, а 43,6% – міським. Таким чином, 
рівень урбанізації області є нижчим, ніж в Україні 
загалом (69,2%). Область є однією з найменш 
урбанізованих в Україні.

Населення обласного центру – міста Івано-

Франківськ – становило 247,8 тис. осіб. Івано-
Франківськ є найважливішим економічним 
центром області. Міста Калуш (67,6 тис. осіб) 
і Коломия (61,3 тис. осіб) також є важливими 
економічними центрами області. 

В економіці області домінують сектори 
промисловості (35% обсягу реалізації підприємств), 
торгівлі (26%), будівництва (17%) і сільського 
господарства (14%). 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.8. Зведені показники Івано-Франківської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 7 939 340 485

   середні, % від всіх МСП 3,6 4,7

   малі, % від всіх МСП 96,4 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 85,7 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 57,4 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 86,0 69,9

   середні, % від всіх підприємств 42,3 42,8

   малі, % від всіх підприємств 38,8 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 18,4 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 88,1 58,4

   середні, % від всіх підприємств 63,9 41,2

   малі, % від всіх підприємств 24,3 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 8,1 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 4,7 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 61,7 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 74,3 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 75,1 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 11,2 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 50 402 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 84,8 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 36,0 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 64,0 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 16,4 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 62,0 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 21,6 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,06 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 30 958 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 61,4 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 223,9 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 255 294
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 21,0 17,8

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,3 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 3,4 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 3,9 5,0

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки

1.  В економіці Івано-Франківської області МСП віді-
грають провідну роль: вони забезпечують більше 
80% зайнятості на підприємствах і сукупного об-
сягу реалізації, тож економіка області спирається 
переважно на МСП;

2.  Незважаючи на важливу роль МСП в економіці 
регіону, концентрація МСП і ФОП на 10 тис. осіб є 
нижчою, ніж у середньому по Україні. Це свідчить  
про обмежений потенціал області для створення і 
розвитку підприємств; 

3.  В області спостерігається доволі високий рівень 
розвитку бізнесу ФОП – частка діючих ФОП є ви-
сокою, використання найманої праці більш розпо-
всюдженим, ніж у середньому по Україні, але обсяг 
реалізації в розрахунку на одного ФОП є нижчим;

4.  Середній рівень надходжень від податків у роз-
рахунку на одне МСП і одного ФОП є нижчими, 
ніж загалом по Україні. Це свідчить про обмежену 
прибутковість бізнесу області, і частково про ви-
соку тінізацію бізнесу. 

ВИСНОВКИ:

У 2014 році в Івано-Франківській області нарахо-
вувалося 7 939 МСП. Частка середніх підприємств 
області (3,6%) є меншою, ніж в цілому по Україні 
(4,7%). В області нараховувалося 57,4 МСП в роз-
рахунку на 10 тис. осіб, що на 35,9% відсотків ниж-
че середнього показника по Україні.

При цьому МСП області у 2014 році забезпе-
чували робочі місця 86,8% всіх зайнятих на під-
приємствах, що є значно вищим показником, ніж в 
середньому по Україні – 69,9%. 

Питома вага МСП у сукупному обсязі реалі-
зації підприємств також була високою – 88,1% 
проти 58,4% в Україні загалом. У розрахунку на одне 
підприємство обсяг реалізації склав 4,7 млн грн, що 
є меншим показником порівняно з 6,9 млн в серед-
ньому по Україні.

Серед малих підприємств області було більше 
прибуткових, ніж в середньому по Україні (відповід-
но 74,3% і 66,5%), а ось серед середніх прибутко-
вих було менше: 61,7% проти 62,6% в середньому 
по Україні.

Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-
приємствами, що обрало спрощену систему опо-
даткування, становить 11,2 тис. грн, що також нижче 
середнього по Україні показника –  13,2 тис. грн.

В області зареєстровано 50,4 тис. ФОП, 
з яких діяли (мали дохід) у 2014 році 61,4%, 
що є вищим показником, ніж загалом по Україні 
(45,9%). При цьому в області частка ФОП, що 
обрали спрощену систему оподаткування, є 
практично такою ж, як у середньому в Україні 
(64,0% і 64,4% відповідно).

У 2014 році в Івано-Франківській області на-
раховувалося 223,9 діючих ФОП на 10 тис. осіб, 
що є нижчим показником, ніж у середньому по Укра-
їні (250,9). Обсяг реалізації в розрахунку на одну 
ФОП нижчий від загальноукраїнського рівня – відпо-
відно 255 тис. грн і 294 тис. грн.

Працю найманих працівників використовували 
21,0% ФОП області (17,8% в Україні загалом), кіль-
кість найманих працівників на одну ФОП є такою ж, 
як у середньому по Україні (3,3).
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14  Джерело даних щодо кількості населення Київської області і міст області: Головне управління статистики у Київській області

Київська область розташована в північній частині 
України і оточує м. Київ, яке до складу області не 
входить. Станом на 1 січня 2015 року наявне 
населення області становило 1 729,2 тис. осіб14, 
при цьому 37,8% населення області є сільським, а 
62,2% – міським. Таким чином, рівень урбанізації 
області є нижчим, ніж в Україні загалом (69,2%).

Найбільшими економічними центрами об-
ласті є міста обласного значення Біла Церква 
(211,1 тис. осіб), міста-супутники Києва – Брова-
ри (99,6 тис. осіб), Ірпінь (81,4 тис. осіб), Бориспіль 
(60,8 тис. осіб), а також місто Фастів (47,9 тис. осіб).

В економіці області домінують сектори торгівлі (54% 
обсягу реалізації підприємств) і промисловості (28%).

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.9. Зведені показники Київської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 17 828 340 485

   середні, % від всіх МСП 5,4 4,7

   малі, % від всіх МСП 94,6 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 80,1 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 103,0 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 65,8 69,9

   середні, % від всіх підприємств 39,5 42,8

   малі, % від всіх підприємств 26,3 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 10,6 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 53,6 58,4

   середні, % від всіх підприємств 37,0 41,2

   малі, % від всіх підприємств 16,6 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 4,6 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 7,5 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 59,8 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 67,8 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 68,7 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 12,9 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 100 874 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 71,5 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 31,9 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 68,1 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 17,5 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 52,5 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 29,9 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,11 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 49 738 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 49,3 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 287,6 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 295 294

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 14,9 17,8

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,2 3,3
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 8,1 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 5,6 5,0

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки

1.  Київська область демонструє показники високого 
рівня економічного розвитку (висока концентра-
ція МСП і ФОП і вищі обсяги реалізації суб’єктів 
господарювання), але в економіці області великі 
підприємства мають більшу вагу порівняно з ін-
шими регіонами України. Область має великий 
великий економічний потенціал, значну частину 
якого забезпечують МСП, але й великий бізнес 
відіграє вагому роль;

2.  Частка середніх підприємств є більшою, ніж у се-
редньому по Україні, але збиткових підприємств 
серед них більше, ніж у середньому по країні, що 
може свідчити про несприятливі умови для серед-

нього бізнесу і тінізацію прибутків підприємств;

3.  Середній рівень надходжень від податків у роз-
рахунку на одного ФОП є вищим, ніж загалом по 
Україні. Це свідчить про більш сприятливі еконо-
мічні умови в області для мікробізнесу порівняно 
з іншими регіонами і розвинений попит, великою 
мірою завдяки близькості столиці;

4.  В області спостерігається більша кількість ФОП, 
які є суто самозайнятими особами, тобто працю-
ють без використання найманої праці; питання 
структури сукупності самозайнятих осіб потребує 
додаткового дослідження.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році в Київській області нараховувалося 
17 828 МСП. Частка середніх підприємств в об-
ласті (5,4%) є вищою за середній показник по 
Україні (4,7%). В області нараховувалося 103,0 
МСП у розрахунку на 10 тис. осіб, що є на 15% ви-
щим за середній по Україні показник – 89,5.

МСП у 2014 році забезпечували робочими 
місцями 65,8% всіх зайнятих на підприємствах 
області, що є нижчим показником, ніж у середньому 
по Україні – 69,9%. 

Питома вага МСП у сукупному обсязі реалі-
зації підприємств також була нижчою – 53,6% в 
області проти 58,4% в Україні загалом. У розрахунку 
на одне підприємство обсяг реалізації склав 7,5 млн 
грн, що є вищим показником порівняно з 6,9 млн у 
середньому по Україні.

Серед малих підприємств області було дещо 
більше прибуткових, ніж у середньому по Україні 
(відповідно 67,8% і 66,5%), а ось серед середніх 
прибуткових було менше: 59,8% проти 62,6% у 
середньому по Україні.

Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-
приємствами, що обрали спрощену систему опо-
даткування, становить 12,9 тис. грн, що дещо нижче 
середнього по Україні показника –  13,2 тис. грн.

В області зареєстровано 100,9 тис. ФОП, з 
яких діяли (мали дохід) у 2014 році 49,3%, (зага-
лом по Україні – 45,9%). При цьому в області частка 
ФОП, що обрали спрощену систему оподаткування, 
є дещо вищою, ніж у середньому в Україні (68,1% і 
64,4% відповідно). 

На 10 тис. осіб в Київській області нарахову-
валося 287,6 діючих ФОП, що є значно вищим по-
казником, ніж у середньому по Україні (250,9). Обсяг 
реалізації в розрахунку на одну ФОП не відрізняєть-
ся істотно від загальноукраїнського рівня – відповід-
но 295 тис. грн і 294 тис. грн.

Працю найманих працівників використову-
вали 14,9% ФОП області (17,8% в Україні за-
галом). Кількість найманих працівників на одну 
ФОП є нижчою, ніж у середньому по Україні (3,2 
і 3,3 відповідно).
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15  Джерело даних щодо кількості населення Кіровоградської області і міст області: Головне управління статистики у Кіровоградській області.
16  Дані щодо кількості населення міст області подані станом на 1 липня 2015 року.

Кіровоградська область розташована в центральній 
частині України. Станом на 1 січня 2015 року наявне 
населення області становило 980,6 тис. осіб15, 
при цьому 37,3% населення області є сільським, а 
62,7% – міським. Таким чином, рівень урбанізації 
області є нижчим, ніж в Україні загалом (69,2%).

Населення обласного центру – міста Кіровоград – 

становило 240,0 тис. осіб16.  Крім Кіровограда, 
міста Олександрія (91,8 тис. осіб) і Світловодськ 
(53,7 тис. осіб) є двома іншими важливими 
економічними центрами області.

В економіці області домінують сектори торгівлі 
(43% обсягу реалізації підприємств), промисловості 
(33%) і сільського господарства (18%). 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.10. Зведені показники Кіровоградської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 7 641 340 485

   середні, % від всіх МСП 4,6 4,7

   малі, % від всіх МСП 95,4 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 83,1 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 77,9 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 92,7 69,9

   середні, % від всіх підприємств 55,6 42,8

   малі, % від всіх підприємств 37,1 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 16,5 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 82,8 58,4

   середні, % від всіх підприємств 57,6 41,2

   малі, % від всіх підприємств 25,2 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 8,1 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 6,1 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 68,3 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 78,3 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 78,7 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 10,1 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 42 533 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 71,2 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 35,1 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 64,9 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 17,0 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 57,8 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 25,1 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,06 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 20 635 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 48,5 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 210,4 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 254 294
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 21,5 17,8

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,2 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 5,0 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 4,5 5,0

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки

1. В економіці Кіровоградської області МСП віді-
грають провідну роль: вони забезпечують біль-
ше 90% зайнятості на підприємствах і більше 
80% сукупного обсягу реалізації, тож економіка 
області спирається переважно на МСП;

2. Концентрація МСП на 10 тис. осіб є вищою, 
ніж в багатьох інших регіонах України, і 
обсяг реалізації в розрахунку на одне МСП 
є доволі високим, що свідчить про відносно 
сприятливі умови для розвитку малих і середніх 
підприємств; 

3. Середній рівень надходжень від податків у 
розрахунку на одне МСП і одного ФОП є ниж-

чим, ніж загалом по Україні, але вищим, ніж 
в багатьох інших регіонах. Це говорить про 
більш сприятливі економічні умови в області 
порівняно з іншими регіонами. Частка прибут-
кових малих і середніх підприємств є вищою, 
ніж у середньому по Україні, що може свідчити 
про меншу тінізацію бізнесу і сприятливіший 
бізнес-клімат;

4.  Рівень розвитку бізнесу ФОП є нижчим, ніж в 
більшості регіонів України. Так, кількість ФОП в 
розрахунку на 10 тис. осіб є дуже низькою, обсяги 
реалізації в розрахунку на одного ФОП є відносно 
низькими. Однак ФОП в області активніше 
використовують найману працю.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році у Кіровоградській області нара-
ховувалося 7 641 МСП. Частка середніх під-
приємств в області є практично такою ж 
(4,6%), як у середньому по Україні (4,7%). 
В області нараховувалося 77,9 МСП у розра-
хунку на 10 тис. осіб, що є доволі високим по-
казником порівняно з більшістю інших регіонів 
(89,5 у середньому по Україні).

МСП у 2014 році забезпечували робо-
чі місця 92,7% всіх зайнятих на підприєм-
ствах області, що є значно вищим показни-
ком, ніж у середньому по Україні – 69,9%. 

Питома вага МСП у сукупному обсязі ре-
алізації підприємств також була високою 
– 82,8% проти 58,4% в Україні загалом. У роз-
рахунку на одне підприємство обсяг реалізації 
склав 6,1 млн грн, що є меншим показником 
порівняно з 6,9 млн у середньому по Україні, 
але доволі високим порівняно з багатьма інши-
ми регіонами.

Серед малих підприємств області було зна-
чно більше прибуткових, ніж у середньому по 
Україні (відповідно 78,3% і 66,5%), а серед се-
редніх підприємств прибуткових було менше: 
68,3% проти 62,6% у середньому по Україні.

Середній розмір єдиного податку, сплачено-
го підприємствами, що обрали спрощену сис-
тему оподаткування, становить 10,1 тис. грн, 
що нижче середнього по Україні показника  – 
13,2 тис. грн.

В області зареєстровано 42,5 тис. ФОП, з 
яких діяли (мали дохід) у 2014 році 48,5%, 
що є вищим показником, ніж загалом по Укра-
їні (45,9%). При цьому в області частка ФОП, 
що обрали спрощену систему оподаткування, 
є практично такою ж, як у середньому в Україні 
(64,9% і 64,4% відповідно).

У 2014 році в Кіровоградській області на-
раховувалося 210,4 діючих ФОП на 10 тис. 
осіб, що є значно нижчим показником, ніж у 
середньому по Україні (250,9) і практично най-
нижчим показником серед областей України. 
Обсяг реалізації в розрахунку на одну ФОП 
нижчий від загальноукраїнського рівня – відпо-
відно 254 тис. грн і 294 тис. грн.

Працю найманих працівників використову-
вали 21,5% ФОП області (17,8% в Україні за-
галом). Кількість найманих працівників на одну 
ФОП є дещо нижчою, ніж у середньому по Укра-
їні (3,2 і 3,3 відповідно). 
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17  Джерело даних щодо кількості населення Луганської області і міст області: Головне управління статистики у Луганській області. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено 
на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації постійного місця проживання.

Луганська область розташована в східній частині 
України. Станом на 1 січня 2015 року наявне 
населення області становило 2 220,2 тис. осіб17, 
при цьому 13,1% населення області є сільським, а 
86,9% – міським. Таким чином, рівень урбанізації 
області є значно вищим, ніж в Україні загалом (69,2%). 
Область є однією з найбільш урбанізованих 
областей України.

На початку 2014 року кількість населення обласного 
центру – міста Луганськ – становила 463,3 тис. 
осіб. Крім Луганська, важливими економічними 
центрами області є Лисичанськ (118,8 тис. осіб), 
Сєвєродонецьк (119,3 тис. осіб), Красний Луч 
(122,8 тис. осіб), Алчевськ (110,5 тис. осіб).

В економіці області домінують сектори промисловос-
ті (77% обсягу реалізації підприємств) і торгівлі (11%).

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.11. Зведені показники Луганської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 3 217 340 485

   середні, % від всіх МСП 7,7 4,7

   малі, % від всіх МСП 92,3 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 78,1 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 50,7 (2013) 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 55,2 69,9

   середні, % від всіх підприємств 39,6 42,8

   малі, % від всіх підприємств 15,6 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 6,5 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 38,1 58,4

   середні, % від всіх підприємств 25,3 41,2

   малі, % від всіх підприємств 12,8 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 4,3 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 4,7 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 53,3 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 69,5 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 69,8 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 6,9 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 87 104 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 52,6 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 10,3 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 89,7 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 28,6 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 52,4 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 18,9 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,06 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 14 683 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 16,8 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 244,5 (2013) 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 246 294

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 13,1 17,8



56 СТАН РОЗВИТКУ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,4 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 11,5 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 2,4 5,0

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки

1.  У Луганській області значну роль відіграють великі 
підприємства, тому показники питомої ваги МСП 
в обсязі реалізації підприємств і зайнятості на 
підприємствах є відносно низькими. Серед МСП 
вищою є частка середніх підприємств, тому можна 
говорити про тяжіння структури підприємств 
області до більш масштабного бізнесу;

2.  Ситуація військових дій в регіоні критично впли-
ває на розвиток малого і середнього бізнесу: се-
ред зареєстрованих ФОП області звітували про 

дохід лише кожна шоста; 

3.  Сектор ФОП області є менш розвиненим, ніж 
в інших регіонах. Так, концентрація ФОП (у 
2013 році) є відносно низькою. Обсяг реалі-
зації в розрахунку на одного ФОП є нижчим, 
ніж в середньому по Україні, і використання 
ФОП найманої праці також є менш розповсю-
дженим. Отже, індивідуальний мікробізнес 
є менш поширеним серед населення Луган-
ської області.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році в Луганській області нараховува-
лося 3 217 МСП, за винятком частини зони про-
ведення антитерористичної операції. Частка 
середніх підприємств серед МСП є вищою, 
ніж у середньому по Україні – 7,7% проти 
4,7%, а малих – нижчою. У 2014 році неможли-
во коректно зробити розрахунки кількості МСП 
на 10 тис. осіб через відсутність достовірних 
даних щодо кількості населення, однак у попе-
редньому, 2013 році, в області нараховувалося 
50,7 МСП у розрахунку на 10 тис. осіб, що 
є значно нижчим показником, ніж загалом по 
Україні.

Питома вага МСП у загальній кількості 
зайнятих (55,2%) і сукупному обсязі реалі-
зацїі підприємств області (38,1%) є низь-
кою порівняно з показниками в середньому по 
Україні (відповідно 69,9% і 58,4%). Обсяг реалі-
зації в розрахунку на одне МСП був нижчим, ніж 
у середньому по Україні – 4,7 млн грн в області 
проти 6,9 млн грн в Україні загалом.

Частка прибуткових середніх підприємств 
була значно нижчою, ніж у середньому по Укра-
їні: 53,3% в області проти 62,6% в середньо-
му по Україні. Ситуація з прибутковістю малих 
підприємств є дещо кращою – в області 69,5% 

малих підприємств були прибутковими (66,5% 
в Україні загалом).

Середній розмір єдиного податку, сплачено-
го підприємствами, що обрали спрощену сис-
тему оподаткування, становить 6,9 тис. грн, що 
майже вдвічі нижче середнього показника по 
Україні  –  13,2 тис. грн.

В області нараховувалося 87,1 тис. ФОП, з 
яких лише 16,8% діяли (мали дохід) у 2014 році. 
Це пов’язано з тим, що в підрахунки діючих ФОП 
не увійшла територія проведення АТО. При цьому 
в області частка ФОП на спрощеній системі опо-
даткування є значно вищою, ніж в Україні загалом 
(89,7% і 64,4% відповідно). 

У 2013 році в розрахунку на 10 тис. осіб 
в Луганській області нараховувалося 244,5 
діючих ФОП, що є доволі низьким показником 
порівняно з іншими регіонами у 2013 році. При 
цьому обсяг реалізації в розрахунку на одну 
ФОП був нижчим у 2014 році, ніж в Україні в ці-
лому – 246 тис. грн порівняно з 294 тис. грн. 

Працю найманих працівників використову-
вали 13,1% ФОП області (17,8% в Україні за-
галом). Кількість найманих працівників на одну 
ФОП є дещо вищою, ніж у середньому по Укра-
їні (3,4 і 3,3 відповідно). 



57МАЛЕ І СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ

18  Джерело даних щодо кількості населення Львівської області і міст області: Головне управління статистики у Львівській області.

Львівська область розташована в західній частині 
України. Станом на 1 січня 2015 року наявне 
населення області становило 2 537,8 тис. осіб18, 
при цьому 39,0% населення області є сільським, а 
61,0% – міським. Таким чином, рівень урбанізації 
області є нижчим, ніж в Україні загалом (69,2%).

Населення обласного центру – міста Львів – 

становило 759,1 тис. осіб. Львів є найважливішим 
економічним центром області, серед інших міст 
обласного значення Дрогобич (97,7 тис. осіб) і 
Червоноград (82,1 тис. осіб) мають значну вагу в 
економіці області. 

В економіці області домінують сектори торгівлі (39% 
обсягу реалізації підприємств) і промисловості (38%). 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.12. Зведені показники Львівської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 18 562 340 485

   середні, % від всіх МСП 4,5 4,7

   малі, % від всіх МСП 95,5 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 81,2 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 73,1 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 74,1 69,9

   середні, % від всіх підприємств 45,2 42,8

   малі, % від всіх підприємств 28,8 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 12,4 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 68,8 58,4

   середні, % від всіх підприємств 48,1 41,2

   малі, % від всіх підприємств 20,7 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 6,9 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 5,5 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 62,7 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 66,2 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 66,5 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 10,2 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 118 771 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 79,4 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 43,5 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 56,4 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 12,1 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 53,6 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 34,2 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,08 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 56 532 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 47,6 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 222,8 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 293 294

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 21,7 17,8



58 СТАН РОЗВИТКУ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,1 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 3,5 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 5,9 5,0

1. В економіці Львівської області МСП  –  юридичні 
особи відіграють важливу роль і забезпечують 
більше 70% зайнятості на підприємствах і 
майже 70% сукупного обсягу реалізації. Однак ці 
показники є нижчими за показники багатьох інших 
регіонів, оскільки великий бізнес має значну вагу 
в економіці Львівщини;

2. Концентрація МСП і ФОП на 10 тис. осіб є 
нижчою, ніж в середньому по Україні. При цьому 
рівень концентрації МСП в області є відносно 
високим порівняно з багатьма аграрними 
регіонами, а ось кількість ФОП на 10 тис. осіб 
населення свідчить про недорозвиненість 

індивідуального мікробізнесу;

3. Частка прибуткових підприємств в області є 
приблизно такою ж, як у середньому по Україні, але 
обсяг податків, сплачених середньостатистичним 
підприємством є нижчим, що свідчить про нижчий 
рівень прибутків підприємств;

4. Масштаби бізнесу ФОП є на середньоукраїн-
ському рівні: середній обсяг реалізації ФОП є 
таким же, як в середньому по Україні; найма-
на праця використовується більшою кількістю 
ФОП, однак, кількість працівників в розрахунку 
на одну ФОП є нижчою.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році у Львівській області нараховувалося 
18 562 МСП. Частка середніх підприємств в об-
ласті є практично такою ж (4,5%), як у серед-
ньому по Україні (4,7%). В області нараховувало-
ся 73,1 МСП в розрахунку на 10 тис. осіб, що є 
нижчим за загальноукраїнський показник – 89,5, але 
вищим, ніж в багатьох інших регіонах.

МСП у 2014 році забезпечували робочими 
місцями 74,1% всіх зайнятих на підприємствах 
області, що є вищим показником, ніж у середньому 
по Україні – 69,9%. 

Питома вага МСП у сукупному обсязі реалі-
зації підприємств також була вищою – 68,8% в 
області проти 58,4% в Україні загалом. У розрахунку 
на одне підприємство обсяг реалізації склав 5,5 млн 
грн, що є нижчим показником порівняно з 6,9 млн 
грн в середньому по Україні.

Показники прибутковості підприємств не відріз-
няються істотно від загальноукраїнських показників: 
серед малих підприємств області було 66,2% при-
буткових, а в Україні загалом – 66,5%, а поміж се-

редніх – 62,7% проти 62,6% в середньому по Україні.
Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-

приємствами, що обрали спрощену систему опо-
даткування становить 10,2 тис. грн, що дещо нижче 
середнього показника по Україні  – 13,2 тис. грн.

В області зареєстровано 118,8 тис. ФОП, з 
яких діяли (мали дохід) у 2014 році 47,6% (зага-
лом по Україні – 45,9%). При цьому в області частка 
ФОП, що використовують спрощену систему опо-
даткування, є помітно нижчою, ніж в середньому в 
Україні (56,4% і 64,4% відповідно). 

У 2014 році у Львівській області нараховува-
лося 222,8 діючих ФОП на 10 тис. осіб, що є зна-
чно нижчим показником, ніж у середньому по Україні 
(250,9). Обсяг реалізації в розрахунку на одну ФОП 
не відрізняється істотно від загальноукраїнського 
рівня – відповідно 293 тис. грн і 294 тис. грн.

Працю найманих працівників використовували 
21,7% ФОП області (17,8% в Україні загалом). Кіль-
кість найманих працівників на одну ФОП є нижчою, 
ніж у середньому по Україні (3,1 і 3,3 відповідно).

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки
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19  Джерело даних щодо кількості населення Миколаївської області і міст області: Головне управління статистики у Миколаївській області.

Миколаївська область розташована в південній 
частині України. Станом на 1 січня 2015 року на-
явне населення області становило 1 164,3 тис. 
осіб19, при цьому 31,9% населення області є сіль-
ським, а 68,1% – міським. Таким чином, рівень ур-
банізації області є дуже близьким до показни-
ка в середньому по Україні (69,2%).

Населення обласного центру – міста Миколаїв 
– становило 494,8 тис. осіб. Миколаїв є 

найважливішим економічним центром 
області, інші міста обласного значення є 
значно меншими за розміром, проте міста 
Первомайськ (66,7 тис. осіб) і Южноукраїнськ 
(40,3 тис. осіб) є також важливими 
промисловими центрами області.

В економіці області домінують сектори торгівлі 
(39% обсягу реалізації підприємств), промисло-
вості (37%) і сільського господарства (11%). 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.13. Зведені показники Миколаївської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 10 443 340 485

   середні, % від всіх МСП 3,2 4,7

   малі, % від всіх МСП 96,8 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 86,0 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 89,7 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 78,4 69,9

   середні, % від всіх підприємств 41,4 42,8

   малі, % від всіх підприємств 37,0 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 22,7 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 63,2 58,4

   середні, % від всіх підприємств 37,8 41,2

   малі, % від всіх підприємств 25,5 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 8,8 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 3,8 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 67,8 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 73,4 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 73,7 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 10,1 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 58 727 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 74,1 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 29,1 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 70,9 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 20,5 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 54,7 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 24,7 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,04 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 31 094 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 52,9 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 267,1 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 226 294
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 13,6 17,8

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,2 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 5,5 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 3,8 5,0

1. У Миколаївській області спостерігається висока 
концентрація МСП і ФОП. При цьому частка се-
редніх підприємств є нижчою за загальноукра-
їнський показник, тому в області домінує саме 
малий бізнес . Втім, великий бізнес також робить 
внесок в економіку області, оскільки МСП забез-
печують менше 2/3 сукупного обсягу реалізації 
підприємств області;

2. Частка прибуткових підприємств в області є ви-

щою, ніж у середньому по Україні, але обсяг по-
датків, сплачених середньостатистичним під-
приємством є нижчим, що свідчить про нижчий 
рівень прибутків підприємств;

3. В області спостерігається більша кількість ФОП, 
які є суто самозайнятими особами, тобто працю-
ють без використання найманої праці. Питання 
структури сукупності самозайнятих осіб потребує 
додаткового дослідження.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році у Миколаївській області нараховува-
лося 10 443 МСП. Середні підприємства області 
становили 3,2% МСП, що є нижчим показником, 
ніж у середньому по Україні (4,7%). В області на-
раховувалося 89,7 МСП у розрахунку на 10 тис. 
осіб, що є вищим за загальноукраїнський показник 
– 89,5, і набагато вищим, ніж у більшості інших регі-
онів України.

МСП у 2014 році забезпечували робочими 
місцями 78,4% всіх зайнятих на підприємствах 
області, що є вищим показником, ніж у середньому 
по Україні – 69,9%. 

Питома вага МСП у сукупному обсязі реалі-
зації підприємств також була вищою – 63,2% в 
області проти 58,4% в Україні загалом. У розрахунку 
на одне підприємство обсяг реалізації склав 3,8 млн 
грн, що є набагато нижчим показником, порівняно з 
6,9 млн у середньому по Україні.

Показники прибутковості підприємств є вищими, 
ніж загальноукраїнські показники: серед малих під-
приємств області було 73,4% прибуткових, а в Укра-
їні загалом – 66,5%, а поміж середніх – 67,8% проти 

62,6% у середньому по Україні.
Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-

приємствами, що обрали спрощену систему опо-
даткування, становить 10,1 тис. грн, що дещо нижче 
середнього показника по Україні  – 13,2 тис. грн.

В області зареєстровано 58,7 тис. ФОП, з 
яких діяли (мали дохід) у 2014 році 52,9% (зага-
лом по Україні – 45,9%). При цьому в області частка 
ФОП, що обрали спрощену систему оподаткування, 
є помітно вищою, ніж у середньому в Україні (70,9% і 
64,4% відповідно). 

У 2014 році в Миколаївській області нарахо-
вувалося 267,1 діючих ФОП на 10 тис. осіб, що 
є помітно вищим показником, ніж у середньому по 
Україні (250,9). Проте обсяг реалізації в розрахунку 
на одну ФОП є істотно нижчим від загальноукраїн-
ського рівня – відповідно 226 тис. грн і 294 тис. грн.

Працю найманих працівників використову-
вали 13,6% ФОП області (17,8% в Україні за-
галом). Кількість найманих працівників на одну 
ФОП є нижчою, ніж у середньому по Україні (3,2 
і 3,3 відповідно).

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки
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20  Джерело даних щодо кількості населення Одеської області і міст області: Головне управління статистики у Одеській області.
21  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність.

Одеська область розташована в південній частині 
України. Станом на 1 січня 2015 року наявне на-
селення області становило 2 396,4 тис. осіб20, 
при цьому 33,1% населення області є сільським, а 
66,9% – міським. Таким чином, рівень урбанізації 
області є близьким до показника в середньому 
по Україні (69,2%).

Населення обласного центру – міста Одеса – 

становило 1016,5 тис. осіб. Одеса є найважли-
вішим економічним центром області. Серед 
інших міст області велику вагу в економіці об-
ласті мають міста Ізмаїл (72,5 тис. осіб) і Іллі-
чівськ (72,5 тис. осіб).

В економіці області домінують сектори торгівлі 
(40% обсягу реалізації підприємств), промисловості 
(22%) та транспорту і логістики21 (18%). 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.14. Зведені показники Одеської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 23 922 340 485

   середні, % від всіх МСП 3,7 4,7

   малі, % від всіх МСП 96,3 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 84,1 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 99,8 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 75,0 69,9

   середні, % від всіх підприємств 40,6 42,8

   малі, % від всіх підприємств 34,4 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 15,8 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 76,2 58,4

   середні, % від всіх підприємств 47,4 41,2

   малі, % від всіх підприємств 28,% 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 8,7 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 5,0 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 62,2 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 69,5 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 70,2 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 12,6 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 141 522 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 72,2 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 33,5 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 66,5 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 19,3 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 57,3 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 23,3 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,07% 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 67 561 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 47,7 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 281,9 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 244 294
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 12,4 17,8

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,0 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 5,3 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 4,3 5,0

1. В Одеській області спостерігають високі показ-
ники кількості МСП і ФОП на 10 тис. осіб. Отже, 
малий бізнес є добре розвиненим.  Втім, великий 
бізнес також робить внесок в економіку області, 
оскільки великі підприємства забезпечують при-
близно одну чверть сукупного обсягу реалізації 
підприємств області;

2. В області спостерігається більша кількість ФОП, які є 

суто самозайнятими особами, тобто працюють без 
використання найманої праці. Отже, індивідуальний 
бізнес є дуже розвиненим в Одеській області;

3. При цьому кількість найманих працівників в роз-
рахунку на одну ФОП є нижчою, ніж у середньому 
в Україні. Разом з високою кількістю ФОП в об-
ласті це свідчить про активний розвиток найдріб-
нішого бізнесу.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році в Одеській області діяли 23 922 МСП. 
При цьому середні підприємства становили 
3,7%, що є нижчим показником, ніж у середньому по 
Україні (4,7%). В області нараховувалося 99,8 МСП 
у розрахунку на 10 тис. осіб, що є на 11,5% вищим 
за загальноукраїнський показник – 89,5, і набагато 
вищим, ніж у більшості інших регіонів України.

У 2014 році МСП області забезпечували робо-
чими місцями 75,0% всіх зайнятих на підприєм-
ствах, що є вищим показником, ніж у середньому по 
Україні – 69,9%. 

Питома вага МСП у сукупному обсязі реалі-
зації підприємств також була вищою – 76,2% в 
області проти 58,4% в Україні загалом. У розрахунку 
на одне підприємство обсяг реалізації склав 5,0 млн 
грн, що є нижчим показником порівняно з 6,9 млн у 
середньому по Україні.

Показники прибутковості малих підприємств є ви-
щими, ніж загальноукраїнські показники: серед ма-
лих підприємств області було 69,5% прибуткових, 
а в Україні загалом – 66,5%. Поміж середніх 62,2% 
підприємств були прибутковими, що є менше, ніж 

62,6% в середньому по Україні.
Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-

приємствами, що обрали спрощену систему опо-
даткування, становить 12,6 тис. грн, що дещо нижче 
середнього показника по Україні  –  13,2 тис. грн.

В області зареєстровано 141,5 тис. ФОП, з 
яких діяли (мали дохід) у 2014 році 47,7% (зага-
лом по Україні – 45,9%). При цьому в області частка 
ФОП, що обрали спрощену систему оподаткування, 
не відрізняється істотно від показника в середньому 
в Україні (66,5% і 64,4% відповідно). 

У 2014 році в Одеській області нараховувало-
ся 281,9 діючих ФОП на 10 тис. осіб, що є поміт-
но вищим показником, ніж у середньому по Україні 
(250,9). Проте обсяг реалізації в розрахунку на одну 
ФОП є істотно нижчим від загальноукраїнського рів-
ня – відповідно 244  тис. грн і 294 тис. грн.

Працю найманих працівників використову-
вали 12,4% ФОП області (17,8% в Україні за-
галом). Кількість найманих працівників на одну 
ФОП є нижчою, ніж у середньому по Україні (3,0 
і 3,3 відповідно). 

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки
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22  Джерело даних щодо кількості населення Полтавської області і міст області: Головне управління статистики у Полтавській області.

Полтавська область розташована в цен-
тральній частині України. Станом на 1 січня 
2015 року наявне населення області стано-
вило 1 449,0 тис. осіб22, при цьому 38,2% на-
селення області є сільським, а 61,8% – міським. 
Таким чином, рівень урбанізації області є ниж-
чим, ніж в Україні загалом (69,2%).

Населення обласного центру – міста Полтава – 
становило 295,0 тис. осіб. Крім Полтави, місто Кре-
менчук (225,2 тис. осіб) є другим найважливі-
шим економічним центром Полтавської області.

В економіці області домінують сектори промисло-
вості (63% обсягу реалізації підприємств), торгівлі 
(14%) і сільського господарства (12%). 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.15. Зведені показники Полтавської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 9 977 340 485

   середні, % від всіх МСП 5,6 4,7

   малі, % від всіх МСП 94,4 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 80,6 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 68,9 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 73,8 69,9

   середні, % від всіх підприємств 50,8 42,8

   малі, % від всіх підприємств 23,0 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 9,7 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 46,6 58,4

   середні, % від всіх підприємств 32,9 41,2

   малі, % від всіх підприємств 13,7 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 4,8 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 6,1 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 70,2 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 71,1 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 71,4 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 11,5 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 63 484 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 82,4 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 34,5 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 65,5 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 17,3 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 55,9 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 26,7 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,07 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 36 024 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 56,7 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 248,6 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 287 294

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 21,3 17,8
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,4 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 4,8 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 4,7 5,0

1. Вага МСП в економіці Полтавської області є істот-
ною, але при цьому великі підприємства забезпе-
чують більше половини обсягу реалізації підпри-
ємств і чверть робочих місць на підприємствах 
області. Тому можна говорити про меншу вагу 
сектору МСП, ніж в багатьох інших регіонах;

2. Частка прибуткових підприємств в області є ви-
щою, ніж в середньому по Україні, що може свід-
чити частково про кращі умови для підприєм-
ницької діяльності, а також про меншу тінізацію 
прибутків підприємств;

3. Середній рівень надходжень від податків у роз-

рахунку на одного ФОП є близьким до показників 
загалом по Україні і значно вищим, ніж в багатьох 
інших регіонах (оскільки на загальноукраїнський 
показник істотно впливають показники Києва). 
Це може свідчити про сприятливішу ситуацію для 
ведення мікробізнесу в області;

4. Масштаби розвитку бізнесу ФОП в області є тро-
хи вищими, ніж в середньому по Україні: середній 
обсяг реалізації ФОП є високим; кількість ФОП, 
що використовують найманих працівників, є ви-
щою за середньоукраїнський показник, і кількість 
найманих працівників у розрахунку на одну ФОП 
є вищою.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році в Полтавській області нараховува-
лося 9 977 МСП. При цьому частка середніх під-
приємств в області становить 5,6%, що є вищим 
показником, ніж у середньому по Україні (4,7%). В 
області нараховувалося 68,9 МСП в розрахунку на 
10 тис. осіб, що є значно нижчим за загальноукра-
їнський показник – 89,5.

МСП у 2014 році забезпечували робочими 
місцями 73,8% всіх зайнятих на підприємствах 
області, що є вищим показником, ніж у середньому 
по Україні – 69,9%. 

При цьому питома вага МСП у сукупному обся-
зі реалізації підприємств була істотно нижчою: 
46,6% в області проти 58,4% в Україні загалом. У 
розрахунку на одне підприємство обсяг реалізації 
склав 6,1 млн грн, що є нижчим показником порівня-
но з 6,9 млн в середньому по Україні.

Показники прибутковості підприємств є вищими, 
ніж загальноукраїнські показники: серед малих під-
приємств області було 71,1% прибуткових, а в Укра-
їні загалом – 66,5%, а поміж середніх – 70,2%, що є 

більшим, ніж 62,6% в середньому по Україні.
Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-

приємствами, що обрали спрощену систему опо-
даткування, становить 11,5 тис. грн, що дещо нижче 
середнього показника по Україні  –  13,2 тис. грн.

В області зареєстровано 63,5 тис. ФОП, з 
яких діяли (мали дохід) у 2014 році 56,7% (зага-
лом по Україні – 45,9%). При цьому в області частка 
ФОП, що обрали спрощену систему оподаткування, 
не відрізняється істотно від показника в середньому 
в Україні (65,5% і 64,4% відповідно). 

У 2014 році в Полтавській області нараховува-
лося 248,6 діючих ФОП на 10 тис. осіб, що є дуже 
близьким до показника в середньому по Україні 
(250,9). Обсяг реалізації в розрахунку на одну ФОП 
є лише дещо нижчим від загальноукраїнського рівня 
– відповідно 287 тис. грн і 294 тис. грн.

Працю найманих працівників використовували 
21,3% ФОП області (17,8% в Україні загалом). Кіль-
кість найманих працівників на одну ФОП є вищою, 
ніж у середньому по Україні (3,4 і 3,3 відповідно).

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки
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23  Джерело даних щодо кількості населення Рівненської області і міст області: Головне управління статистики у Рівненській області.

Рівненська область розташована в західній 
частині України. Станом на 1 січня 2015 року 
наявне населення області становило 
1 161,2 тис. осіб23, при цьому 52,3% населення 
області є сільським, а 47,7% – міським. Таким чи-
ном, рівень урбанізації області є значно ниж-
чим, ніж в Україні загалом (69,2%).

Населення обласного центру – міста Рівне – 

становило 249,6 тис. осіб. Рівне є найважливі-
шим економічним центром області. Інші міс-
та обласного значення є значно меншими за 
розміром і вагою в економіці області (від 16 до 
42 тис. осіб). 

В економіці області домінують сектори промисло-
вості (53% обсягу реалізації підприємств), торгівлі 
(26%) і сільського господарства (14%).

РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.16. Зведені показники Рівненської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 5 186 340 485

   середні, % від всіх МСП 5,6 4,7

   малі, % від всіх МСП 94,4 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 77,9 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 44,6 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 92,2 69,9

   середні, % від всіх підприємств 57,8 42,8

   малі, % від всіх підприємств 34,4 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 13,5 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 73,8 58,4

   середні, % від всіх підприємств 52,3 41,2

   малі, % від всіх підприємств 21,5 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 7,4 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 5,4 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру …* 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 65,2 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 65,2 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 9,6 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 40 111 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 87,5 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 36,7 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 63,3 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 20,5 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 54,7 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 24,7 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,07 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 23 728 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 59,2 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 204,3 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 264 294

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 24,1 17,8
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,4 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 3,5 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 4,4 5,0

1. У Рівненській області МСП відіграють провідну 
роль у забезпеченні зайнятості – більше 90% 
зайнятих на підприємствах працюють на малих 
і середніх підприємствах, при цьому найваж-
ливішими є саме середні підприємства. Роль 
великого бізнесу у забезпеченні зайнятості є 
меншою порівняно з іншими, більш індустріа-
лізованими регіонами;

2. Концентрація МСП і ФОП на 10 тис. осіб є значно 
нижчою, ніж в середньому по Україні, що говорить 
про обмежені можливості розвитку бізнесу в об-
ласті – як мікробізнесу, так і більш масштабного;

3. Масштаби розвитку бізнесу ФОП в області є 
трохи вищими, ніж в середньому по Україні: 
кількість найманих працівників у розрахунку на 
одну ФОП, що використовує найману працю, 
є вищою за середньоукраїнський показник, і 
кількість найманих працівників в розрахунку на 
одну ФОП є вищою;

4. Податки, сплачені МСП і ФОП у розрахунку 
на одного платника, є значно нижчими, ніж у 
середньому по Україні, що свідчить про низькі 
доходи суб’єктів господарювання і часткову 
тінізацію прибутків.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році у Рівненській області нараховувало-
ся 5 186 МСП. При цьому середні підприємства 
становили 5,6%, що є вищим показником, ніж у 
середньому по Україні (4,7%).  В області нарахову-
валося 44,6 МСП в розрахунку на 10 тис. осіб, 
що є на 50,2% нижчим за загальноукраїнський по-
казник – 89,5. Це один з найнижчих показників се-
ред регіонів України.

МСП у 2014 році забезпечували робочими 
місцями 92,2% всіх зайнятих на підприємствах 
області, що є вищим показником, ніж у середньому 
по Україні – 69,9%. 

При цьому питома вага МСП у сукупному об-
сязі реалізації підприємств становила – 73,8% 
в області проти 58,4% в Україні загалом. У розра-
хунку на одне підприємство обсяг реалізації склав 
5,4 млн грн, що є нижчим показником порівняно з 
6,9 млн в середньому по Україні.

Показники прибутковості підприємств є близьки-
ми до загальноукраїнського показника: серед малих 
підприємств області було 65,2% прибуткових, а в 
Україні загалом – 66,5%. Дані щодо середніх підпри-

ємств є конфіденційними.
Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-

приємствами, що обрали спрощену систему опо-
даткування, становить 9,6 тис. грн, що також значно 
нижче середнього по Україні показника 13,2 тис. грн.

В області зареєстровано 40,1 тис. ФОП, з 
яких діяли (мали дохід) у 2014 році 59,2% (зага-
лом по Україні – 45,9%). При цьому в області частка 
ФОП, що обрали спрощену систему оподаткування, 
не відрізняється істотно від показника в середньому 
в Україні (63,3% і 64,4% відповідно). 

У 2014 році в Рівненській області нараховува-
лося 204,3 діючих ФОП на 10 тис. осіб, що є низь-
ким показником порівняно з показником середньому 
по Україні (250,9) і загалом є найнижчим показником 
серед регіонів України. Обсяг реалізації в розрахунку 
на одну ФОП є нижчим від загальноукраїнського рів-
ня – відповідно 264 тис. грн і 294 тис. грн.

Працю найманих працівників використовували 
24,1% ФОП області (17,8% в Україні загалом), кіль-
кість найманих працівників на одну ФОП є вищою, 
ніж у середньому по Україні (3,4 і 3,3 відповідно). 

…* Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо 
конфіденційності інформації.
Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки
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24  Джерело даних щодо кількості населення Сумської області і міст області: Головне управління статистики у Сумській області

Сумська область розташована в північній частині 
України. Станом на 1 січня 2015 року наявне на-
селення області становило 1 123,4 тис. осіб24, 
при цьому 31,6% населення області є сільським, а 
68,3% – міським. Таким чином, рівень урбанізації 
області є дуже близьким до показника в Україні 
загалом (69,2%).

Населення обласного центру – міста Суми – 

становило 271,5 тис. осіб. Суми є економічним 
і адміністративним центром області. Міста 
Конотоп (92,4 тис. осіб) і Шостка (77,9 тис. 
осіб) також є важливими центрами економіки 
області.

В економіці області домінують сектори про-
мисловості (53% обсягу реалізації підприємств), 
сільського господарства (21%) і торгівлі (19%).

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.17. Зведені показники Сумської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 5 812 340 485

   середні, % від всіх МСП 6,3 4,7

   малі, % від всіх МСП 93,7 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 77,9 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 51,7 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 77,5 69,9

   середні, % від всіх підприємств 49,2 42,8

   малі, % від всіх підприємств 28,3 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 10,1 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 69,1 58,4

   середні, % від всіх підприємств 47,0 41,2

   малі, % від всіх підприємств 22,1 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 6,6 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 4,8 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 71,1 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 67,2 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 67,2 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 10,1 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 45 670 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 78,9 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 31,4 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 68,6 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 22,1 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 56,1 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 21,7 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,06 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 25 871 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 56,6 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 230,3 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 277 294

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 24,0 17,8
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,4 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 4,1 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 4,3 5,0

1. Вага МСП в економіці Сумської області є істот-
ною, але при цьому великі підприємства забезпе-
чують більше 30% обсягу реалізації підприємств 
і більше 22% робочих місць на підприємствах. 
Отже,  сектор МСП має простір для подальшого 
збільшення ваги в економіці області;

2. Частка прибуткових підприємств в області 
є вищою, ніж у середньому по Україні, що 
може свідчити частково про кращі умови для 
підприємницької діяльності, а також про меншу 
тінізацію прибутків підприємств;

3. Податки, сплачені МСП і ФОП у розрахунку на од-
ного платника є нижчими, ніж у середньому по 
Україні. Це свідчить про невисокі доходи суб’єктів 
господарювання і частково про тінізацію прибутків;

4. Масштаби розвитку бізнесу ФОП в області є дещо 
вищими, ніж інших регіонах України: середній об-
сяг реалізації ФОП є відносно високим порівняно 
з іншими регіонами; кількість ФОП, що викорис-
товують найманих працівників, є істотно вищою за 
середньоукраїнський показник і кількість найманих 
працівників в розрахунку на одну ФОП є вищою.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році у Сумській області нараховувалося 
5 812 МСП. При цьому середні підприємства ста-
новили 6,3%, що є вищим показником, ніж у серед-
ньому по Україні (4,7%). В області нараховувалося 
51,7 МСП у розрахунку на 10 тис. осіб, що є на 
42,2% нижчим показником, ніж у середньому по 
Україні – 89,5. 

МСП у 2014 році забезпечували робочими 
місцями 77,5% всіх зайнятих на підприємствах 
області, що є вищим показником, ніж у середньому 
по Україні – 69,9%. 

При цьому питома вага МСП у сукупному об-
сязі реалізації підприємств становила 69,1% в 
області проти 58,4% в Україні загалом. У розрахунку 
на одне підприємство обсяг реалізації склав 4,8 млн 
грн, що є значно нижчим показником порівняно з 6,9 
млн у середньому по Україні.

Показники кількості прибуткових підприємств є ви-
щими за загальноукраїнські: серед середніх підпри-
ємств області було 71,1% прибуткових, а в Україні 
загалом – 62,6%. Серед малих підприємств області 

прибутковими були 67,2% (в Україні загалом – 66,5%).
Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-

приємствами, що обрали спрощену систему опо-
даткування, становить 10,1 тис. грн, що є нижчим 
середнього показника по Україні  –  13,2 тис. грн.

В області зареєстровано 45,7 тис. ФОП, з 
яких діяли (мали дохід) у 2014 році 56,6% (зага-
лом по Україні – 45,9%). При цьому в області частка 
ФОП, що обрали спрощену систему оподаткування, 
є дещо вищою від показника в середньому в Україні 
(68,6% і 64,4% відповідно). 

У 2014 році у Сумській області нараховувало-
ся 230,3 діючих ФОП на 10 тис. осіб, що є нижчим 
показником порівняно з показником у середньому 
по Україні (250,9). Обсяг реалізації в розрахунку на 
одну ФОП є нижчим від загальноукраїнського рівня 
– відповідно 277 тис. грн і 294 тис. грн.

Працю найманих працівників використовували 
24,0% ФОП області (17,8% в Україні загалом). Кіль-
кість найманих працівників на одну ФОП є вищою, 
ніж у середньому по Україні (3,4 і 3,3 відповідно).

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки
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25  Джерело даних щодо кількості населення Тернопільської області і міст області: Головне управління статистики у Тернопільській області.
26  Дані щодо кількості населення міст області подані станом на 1 липня 2015 року.

Тернопільська область розташована в західній 
частині України. Станом на 1 січня 2015 року на-
явне населення області становило 1 069,9 тис. 
осіб25, при цьому 55,5% населення області є сіль-
ським, а 44,5% – міським. Таким чином, рівень ур-
банізації області є значно нижчим, ніж в Україні 
загалом (69,2%).

Населення обласного центру – міста Тернопіль – ста-
новило 217,8 тис. осіб26.  Тернопіль є найважливішим 
економічним центром області. Інші міста значно 
менші за розміром і вагою в економіці області.

В економіці області домінують сектори торгівлі 
(65% обсягу реалізації підприємств), промисловості 
(15%) і сільського господарства (13%). 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.18. Зведені показники Тернопільської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 5 154 340 485

   середні, % від всіх МСП 5,5 4,7

   малі, % від всіх МСП 94, 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 79,3 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 48,2 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 90,8 69,9

   середні, % від всіх підприємств 54,4 42,8

   малі, % від всіх підприємств 36,4 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 13,8 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 42,9 58,4

   середні, % від всіх підприємств 29,7 41,2

   малі, % від всіх підприємств 13,2 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 3,4 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 5,1 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 59,0 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 72,1 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 72,9 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 10,2 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 45 691 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 79,1 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 43,0 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 57,0 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 17,5 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 61,3 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 21,1 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,04 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 22 445 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 49,1 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 209,8 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 261 294

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 23,9 17,8
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1. У Тернопільській області МСП відіграють провідну 
роль у забезпеченні зайнятості – більше 90% за-
йнятих на підприємствах працюють на малих і се-
редніх підприємствах, при цьому найважливішими 
є саме середні підприємства. Роль великого біз-
несу у забезпеченні зайнятості є меншою порівня-
но з іншими, більш індустріалізованими регіонами. 
При цьому внесок МСП у сукупний обсяг реалізації 
підприємств є низьким, тому великі підприємства 
мають провідну роль у економіці області;

2. Концентрація МСП і ФОП на 10 тис. осіб є значно 
нижчою, ніж у середньому по Україні, і значно ниж-
чою, ніж у більшості регіонів країни, що говорить 
про обмежені можливості розвитку бізнесу в об-

ласті – як мікробізнесу, так і більш масштабного;

3. Податки, сплачені МСП і ФОП у розрахунку на 
одного платника, є значно нижчими, ніж у серед-
ньому по Україні, що свідчить про невисокі дохо-
ди суб’єктів господарювання і частково тінізацію 
прибутків, а також про загалом несприятливі умо-
ви для розвитку бізнесу в регіоні;

4. Масштаби розвитку бізнесу ФОП в області є 
дещо вищими, ніж в інших регіонах України: се-
редній обсяг реалізації ФОП є відносно високим 
порівняно з іншими регіонами; кількість ФОП, що 
використовують працю найманих працівників, є 
істотно вищою за середньоукраїнський показник.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році у Тернопільській області нараховувало-
ся 5 154 МСП. При цьому середні підприємства ста-
новили 5,5%, що є вищим показником, ніж у серед-
ньому по Україні (4,7%). В області зафіксовано 48,2 
МСП у розрахунку на 10 тис. осіб, що на 46,1% ниж-
че за загальноукраїнський показник – 89,5. Це один з 
найнижчих показників серед регіонів України.

МСП у 2014 році забезпечували робочими 
місцями 90,8% усіх зайнятих на підприємствах 
області, що є вищим показником, ніж у середньому 
по Україні – 69,9%. 

При цьому, питома вага МСП у сукупному об-
сязі реалізації підприємств була істотно нижчою 
– 42,9% в області проти 58,4% в Україні загалом. У 
розрахунку на одне підприємство обсяг реалізації 
склав 5,1 млн грн, що є нижчим показником порівня-
но з 6,9 млн у середньому по Україні.

Показники кількості прибуткових малих підпри-
ємств є істотно вищими від загальноукраїнського 
показника: серед малих підприємств області було 
72,1% прибуткових, а в Україні загалом – 66,5%. 
Водночас поміж середніх підприємств області 
прибутковими були 59,0%, порівняно з 62,6% в 

Україні загалом.
Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-

приємствами, що обрали спрощену систему опо-
даткування, становить 10,2 тис. грн, що значно ниж-
че середнього показника по Україні –  13,2 тис. грн.

В області зареєстровано 45,7 тис. ФОП, з 
яких діяли (мали дохід) у 2014 році 49,1% (зага-
лом по Україні – 45,9%). При цьому в області частка 
ФОП, що обрали спрощену систему оподаткуван-
ня, є меншою від показника в середньому в Україні 
(57,0% і 64,4% відповідно). 

У 2014 році в Тернопільській області нарахо-
вувалося 209,8 діючих ФОП на 10 тис. осіб, що 
є низьким показником порівняно з показником у 
середньому по Україні (250,9) і загалом є одним з 
найнижчих показників серед регіонів України. Обсяг 
реалізації в розрахунку на одну ФОП є нижчим від 
загальноукраїнського рівня – відповідно 261 тис. грн 
і 294 тис. грн.

Працю найманих працівників використовували 
23,9% ФОП області (17,8% в Україні загалом), кіль-
кість найманих працівників на одну ФОП є нижчою, 
ніж у середньому по Україні (3,2 і 3,3 відповідно). 

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,2 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 2,8 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 4,1 5,0
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27  Джерело даних щодо кількості населення Харківської області і міст області: Головне управління статистики у Харківській області.
28  Дані щодо кількості населення міст області подані станом на 1 липня 2015 року.

Харківська область розташована в східній 
частині України. Станом на 1 січня 2015 року 
наявне населення області становило 
2 731,3 тис. осіб27, при цьому 19,4% населен-
ня області є сільським, а 80,6% – міським. Таким 
чином, рівень урбанізації області є значно ви-
щим, ніж в Україні загалом (69,2%).

Населення обласного центру – міста Харків – ста-
новило 1 448,3 тис. осіб28. Харків є найважливі-
шим економічним центром області. Інші міста 
обласного значення є значно меншими за роз-
міром (від 24 до 66 тис. осіб) і вагою в економіці. 

В економіці області домінують сектори промисловості 
(42% обсягу реалізації підприємств) і торгівлі (33%).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.19. Зведені показники Харківської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 24 794 340 485

   середні, % від всіх МСП 4,3 4,7

   малі, % від всіх МСП 95,7 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 82,6 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 90,8 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 75,3 69,9

   середні, % від всіх підприємств 46,7 42,8

   малі, % від всіх підприємств 28,6 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 12,3 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 72,0 58,4

   середні, % від всіх підприємств 46,5 41,2

   малі, % від всіх підприємств 25,5 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 8,2 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 5,0 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 65,1 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 64,6 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 72,9 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 10,2 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 174 643 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 77,8 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 41,3 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 58,7 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 15,4 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 54,8 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 29,7 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,11 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 80 335 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 46,0 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 254,1 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 333 294
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 17,8 17,8

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,1 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 3,5 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 5,8 5,0

1. Харківська область демонструє показники ви-
сокого рівня економічного розвитку, як от ви-
сока концентрація МСП і ФОП порівняно з ін-
шими регіонами України. Область має значний 
економічний потенціал, значну частину якого 
забезпечують МСП, але й великий бізнес віді-
грає вагому роль, оскільки забезпечує більше 
22% зайнятості на підприємствах і обсягу реа-
лізації підприємств;

2. Підприємства і ФОП області, що обрали спрощену 
систему оподаткування, сплачують єдиний пода-
ток у більшому обсязі, ніж у середньому по Україні; 

3. Обсяги реалізацїі ФОП є вищими, що говорить 
про платоспроможний попит у області і більш 
сприятливі умови для розвитку мікробізнесу. При 
цьому використання найманої праці ФОП є на се-
редньоукраїнському рівні.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році у Харківській області нараховувало-
ся 24 794 МСП. При цьому середні підприємства 
становили 4,3%, що є нижчим показником, ніж у 
середньому по Україні (4,7%). В області зафіксова-
но 90,8 МСП в розрахунку на 10 тис. осіб, що є 
вищим за загальноукраїнський показник – 89,5. Це 
один з найвищих показників серед регіонів України.

МСП у 2014 році забезпечували робочими 
місцями 75,3% усіх зайнятих на підприємствах 
області, що є вищим показником, ніж у середньому 
по Україні – 69,9%. 

При цьому питома вага МСП у сукупному об-
сязі реалізації підприємств була істотно вищою, 
ніж в Україні загалом – 72,0% проти 58,4% в Украї-
ні загалом. У розрахунку на одне підприємство обсяг 
реалізації склав 5,0 млн грн, що є нижчим показни-
ком порівняно з 6,9 млн в середньому по Україні.

Показники кількості прибуткових малих підпри-
ємств є дещо нижчим від загальноукраїнського по-
казника: серед малих підприємств області було 
64,6% прибуткових, а в Україні загалом – 66,5%. Вод-
ночас поміж середніх підприємств області прибутко-
вими були 65,1% порівняно з 62,6% в Україні загалом.

Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-
приємствами, що обрали спрощену систему опо-
даткування, становить 16,6 тис. грн, що значно вище 
середнього показника по Україні –  13,2 тис. грн.

В області зареєстровано 174,6 тис. ФОП, з 
яких діяли (мали дохід) у 2014 році 46,0% (зага-
лом по Україні – 45,9%). При цьому в області частка 
ФОП, що обрали спрощену систему оподаткуван-
ня, є меншою від показника в середньому в Україні 
(58,7% і 64,4% відповідно). 

У 2014 році в Харківській області нарахову-
валося 254,1 діючих ФОП на 10 тис. осіб, що 
є високим показником порівняно з показником у 
середньому по Україні (250,9) і загалом є одним з 
найвищих показників серед регіонів України. Обсяг 
реалізації в розрахунку на одну ФОП є вищим від за-
гальноукраїнського рівня – відповідно 333 тис. грн і 
294 тис. грн.

Працю найманих працівників використовували 
17,8% ФОП області (в Україні загалом також 
17,8%). Кількість найманих працівників на одну 
ФОП є нижчою, ніж у середньому по Україні (3,1 і 
3,3 відповідно). 

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки
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29  Джерело даних щодо кількості населення Херсонської області і міст області: Головне управління статистики у Херсонській області.

Херсонська область розташована в південній части-
ні України. Станом на 1 січня 2015 року наявне на-
селення області становило 1 067,9 тис. осіб29, при 
цьому 38,8% населення області є сільським, а 61,2% 
– міським. Таким чином, рівень урбанізації області є 
дещо нижчим, ніж в Україні загалом (69,2%).

Населення обласного центру – міста Херсон – ста-

новило 334,8 тис. осіб. Херсон є найважливішим 
економічним центром області. Однак, міста Нова 
Каховка (68,6 тис. осіб) і Каховка (37,1 тис. осіб) та-
кож є важливими центрами економіки області.

В економіці області домінують сектори промисло-
вості (35% обсягу реалізації підприємств), торгівлі 
(31%) і сільського господарства (25%). 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.20. Зведені показники Херсонської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 8 156 340 485

   середні, % від всіх МСП 3,4 4,7

   малі, % від всіх МСП 96,6 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 84,7 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 76,4 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 93,8 69,9

   середні, % від всіх підприємств 51,1 42,8

   малі, % від всіх підприємств 42,7 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 19,0 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 87,9 58,4

   середні, % від всіх підприємств 48,1 41,2

   малі, % від всіх підприємств 39,8 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 13,5 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 3,5 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 63,0 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 69,5 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 70,3 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 10,7 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 56 941 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 72,4 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 43,4 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 56,6 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 18,6 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 58,5 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 22,8 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,06 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 24 773 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 43,5 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 232,0 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 257 294

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 18,9 17,8
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,2 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 2,9 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 4,3 5,0

1. Область має високі показники розвитку МСП. 
Так, показник концентрації МСП є високим 
порівняно з багатьма іншими регіонами 
України, МСП  забезпечують велику частку 
робочих місць і обсягу реалізації; прибутковими 
є більш ніж 2/3 малих підприємств і дещо 
менше – середніх;

2. Водночас показники розвитку діяльності ФОП в 
області свідчать, що цей сегмент економіки об-

ласті має невисокі показники: концентрація ФОП 
на 10 тис. осіб є доволі низькою, обсяги реаліза-
ції в розрахунку на одну ФОП також є низькими; 
наймана праця використовується приблизно на 
середньоукраїнському рівні;

3. Підприємства і ФОП області сплачують податки 
у меншому обсязі, ніж у середньому по Україні. 
Це свідчить про невисоку прибутковість бізнесу і 
частково – про його тінізацію.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році у Херсонській області нараховувало-
ся 8 156 МСП. При цьому середні підприємства 
становили 3,4%, що є нижчим показником, ніж у 
середньому по Україні (4,7%).  В області зафіксова-
но 76,4 МСП в розрахунку на 10 тис. осіб, що є 
нижчим за загальноукраїнський показник – 89,5, але 
вищим за показники багатьох інших регіонів.

МСП у 2014 році забезпечували зайнятість 
93,8% всіх зайнятих на підприємствах області, 
що є значно вищим показником, ніж у середньому по 
Україні – 69,9%.

Питома вага МСП у сукупному обсязі реаліза-
ції підприємств області також була високою – 
87,9% проти 58,4% в Україні загалом. У розрахунку 
на одне підприємство обсяг реалізації склав 3,5 млн 
грн, що є меншим порівняно з 6,9 млн у середньому 
по Україні.

Показники кількості прибуткових малих підпри-
ємств є дещо вищими від загальноукраїнського 
показника: серед малих підприємств області було 
69,5% прибуткових, а в Україні загалом – 66,5%. 
Водночас поміж середніх підприємств облас-

ті прибутковими були 63,0% порівняно з 62,6% в 
Україні загалом.

Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-
приємствами, що обрали спрощену систему опо-
даткування, становить 10,7 тис. грн, що нижче се-
реднього по Україні показника 13,2 тис. грн.

В області зареєстровано 56,9 тис. ФОП, з 
яких діяли (мали дохід) у 2014 році 43,5% (зага-
лом по Україні – 45,9%). При цьому в області частка 
ФОП, що обрали спрощену систему оподаткуван-
ня, є меншою від показника в середньому в Україні 
(56,6% і 64,4% відповідно). 

У 2014 році в Херсонській області нараховува-
лося 232,0 діючих ФОП на 10 тис. осіб, що є ниж-
чим показником порівняно з показником у середньо-
му по Україні (250,9). Обсяг реалізації в розрахунку на 
одну ФОП є також нижчим від загальноукраїнського 
рівня – відповідно 257 тис. грн і 294 тис. грн.

Працю найманих працівників використовували 
18,9% ФОП області (в Україні загалом 17,8%). Кількість 
найманих працівників на одну ФОП є дещо нижчою, 
ніж у середньому по Україні (3,2 і 3,3 відповідно). 

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки



75МАЛЕ І СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ

30  Джерело даних щодо кількості населення Хмельницької області і міст області: Головне управління статистики у Хмельницькій області.

Хмельницька область розташована в західній час-
тині України. Станом на 1 січня 2015 року наявне 
населення області становило 1 301,2 тис. осіб30, 
при цьому 43,9% населення області є сільським, а 
56,1% – міським. Таким чином, рівень урбанізації 
області є нижчим, ніж в Україні загалом (69,2%).

Населення обласного центру – міста Хмельниць-

кий – становило 267,7 тис. осіб. Хмельницький і 
Кам’янець-подільський (101,7 тис. осіб) є най-
важливішими економічними і культурними цен-
трами області. 

В економіці області домінують сектори промисло-
вості (38% обсягу реалізації підприємств), сільсько-
го господарства (29%) і торгівлі (24%).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.21. Зведені показники Хмельницької області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 6 959 340 485

   середні, % від всіх МСП 5,3 4,7

   малі, % від всіх МСП 94,7 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 79,6 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 53,5 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 88,3 69,9

   середні, % від всіх підприємств 53,1 42,8

   малі, % від всіх підприємств 35,2 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 14,3 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 79,2 58,4

   середні, % від всіх підприємств 52,4 41,2

   малі, % від всіх підприємств 26,8 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 10,1 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 4,8 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 73,0 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 69,3 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 69,3 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 8,7 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 63 183 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 86,1 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 35,8 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 64,2 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 29,3 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 52,9 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 17,7 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,07 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 38 173 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 60,4 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 293,4 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 241 294

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 17,1 17,8
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,2 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 3,1 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 3,9 5,0

1. Вага МСП в економіці Хмельницької області 
є істотною. Вони забезпечують більше 80% 
зайнятості на підприємствах і майже 80% 
сукупного обсягу реалізації, тож економіка 
області спирається переважно на МСП. При 
цьому частка середніх підприємств є відносно 
високою і кількість прибуткових серед них є також 
високою, тому середні підприємства відіграють 
значну роль в економіці області;

2. Концентрація МСП в розрахунку на 10 тис. осіб є 

відносно низькою, а ось концентрація ФОП – ви-
щою за загальноукраїнський показник. Це гово-
рить про сприятливі умови для мікробізнесу, що 
базується переважно на торгівлі і послугах;

3. Обсяги податкових надходжень у розрахунку на 
одне МСП або одну ФОП є значно нижчими за 
загальноукраїнські показники. Обсяги реалізації 
також є істотно нижчими. Це свідчить про помір-
ні масштаби більшості суб’єктів підприємницької 
діяльності в області та відносно низькі доходи.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році у Хмельницькій області нараховувалося 
6 959 МСП. При цьому середні підприємства ста-
новили 5,3%, що є вищим показником, ніж у серед-
ньому по Україні (4,7%). В області зафіксовано 53,5 
МСП в розрахунку на 10 тис. осіб, що є на 40,2% 
нижчим за загальноукраїнський показник – 89,5. 

МСП у 2014 році забезпечували робочими 
місцями 88,3% всіх зайнятих на підприємствах 
області, що є вищим показником, ніж у середньому 
по Україні – 69,9%. 

Питома вага МСП у сукупному обсязі реаліза-
ції підприємств була нижчою за показники за-
йнятості на МСП – 79,2%, але вищою, ніж в Україні 
загалом – 58,4%. У розрахунку на одне підприємство 
обсяг реалізації склав 4,8 млн грн, що є нижчим по-
казником порівняно з 6,9 млн у середньому по Україні.

Показники прибутковості підприємств є вищими, 
ніж загальноукраїнські показники: серед малих під-
приємств області було 69,3% прибуткових, а в Укра-
їні загалом – 66,5%, а поміж середніх – 73,0%, що 
є значно вищим, ніж 62,6% у середньому по Україні.

Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-
приємствами, що обрали спрощену систему опо-
даткування, становить 8,7 тис. грн, що значно нижче 
середнього показника по Україні –  13,2 тис. грн, і є 
одним з найнижчих показників в Україні.

В області зареєстровано 63,2 тис. ФОП, з 
яких діяли (мали дохід) у 2014 році 60,4% (зага-
лом по Україні – 45,9%). При цьому в області частка 
ФОП, що обрали спрощену систему оподаткування, 
не відрізняється істотно від показника в середньому 
в Україні (64,2% і 64,4% відповідно). 

У 2014 році в Хмельницькій області нарахову-
валося 293,4 діючих ФОП на 10 тис. осіб, що є 
набагато вищим від показника в середньому по 
Україні (250,9). Проте обсяг реалізації в розрахунку 
на одну ФОП є нижчим від загальноукраїнського рів-
ня – відповідно 241 тис. грн і 294 тис. грн.

Працю найманих працівників використовували 
17,1% ФОП області (17,8% в Україні загалом). Кіль-
кість найманих працівників на одну ФОП є нижчою, 
ніж у середньому по Україні (3,2 і 3,3 відповідно).

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки
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31  Джерело даних щодо кількості населення Черкаської області і міст області: Головне управління статистики у Черкаській області.

32  Дані щодо чисельності населення міст області подані станом на 1 липня 2015 року.

Черкаська область розташована в центральній 
частині України. Станом на 1 січня 2015 року 
наявне населення області становило 
1 251,8 тис. осіб31, при цьому 43,2% населення 
області є сільським, а 56,8% – міським. Таким 
чином, рівень урбанізації області є нижчим, ніж 
в Україні загалом (69,2%).

Населення обласного центру – міста Черкаси – 
становило 284,8 тис. осіб32. Поряд з містом Черка-
си важливими економічними центрами області є 
міста Умань (86,2 тис. осіб) і Сміла (68,6 тис. осіб). 

В економіці області домінують сектори промисло-
вості (56% обсягу реалізації підприємств), торгівлі 
(26%) і сільського господарства (17%). 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.22. Зведені показники Черкаської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 8 144 340 485

   середні, % від всіх МСП 5,6 4,7

   малі, % від всіх МСП 94,4 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 80,3 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 65,1 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 86,1 69,9

   середні, % від всіх підприємств 54,5 42,8

   малі, % від всіх підприємств 31,6 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 13,1 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 67,4 58,4

   середні, % від всіх підприємств 45,5 41,2

   малі, % від всіх підприємств 21,9 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 7,6 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 6,1 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 69,8 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 72,6 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 72,7 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 13,2 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 53 500 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 79,4 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 27,3 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 72,7 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 20,0 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 53,9 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 26,0 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,09 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 32 291 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 60,4 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 258,0 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 320 294

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 17,8 17,8
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,5 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 6,0 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 5,1 5,0

1. Вага МСП в економіці Черкаської області є іс-
тотною. Вони забезпечують більше 80% зайня-
тості на підприємствах і дві третини сукупного 
обсягу реалізації. При цьому показники частки 
прибуткових підприємств є вищими, ніж у се-
редньому по Україні. Отже, МСП області де-
монструють кращі результати діяльності, ніж в 
багатьох інших регіонах; 

2. Концентрація МСП у розрахунку на 10 тис. осіб є 
нижчою за загальноукраїнський показник, а ось 
концентрація ФОП – вищою. Це говорить про 
сприятливі умови для мікробізнесу, що базується 
переважно на торгівлі і послугах;

3. Частина ФОП є ефективними конкурентами 
для мікропідприємств, оскільки показники за-
йнятості і обсягів реалізації ФОП є вищими, ніж 
у середньому по Україні. Частина ФОП змогли 
значно розвинути свій бізнес, винаймаючи пра-
цівників і забезпечуючи високий рівень продажу 
товарів і послуг;

4. Обсяги податкових надходжень у розрахунку 
на одного ФОП є вищими за загальноукраїнські 
показники. Обсяг надходжень від єдиного 
податку МСП є на загальноукраїнському рівні, 
що також свідчить про високий рівень розвитку 
мікропідприємництва.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році у Черкаській області нараховувалося 
8 144 МСП. При цьому середні підприємства ста-
новили 5,6%, що є вищим показником, ніж у серед-
ньому по Україні (4,7%). В області зафіксовано 65,1 
МСП в розрахунку на 10 тис. осіб, що є показни-
ком, нижчим за середньоукраїнський (89,5), але ви-
щим порівняно з багатьма іншими регіонами.

МСП у 2014 році забезпечували робочими 
місцями 86,1% всіх зайнятих на підприєм-
ствах, що є вищим показником, ніж у середньому 
по Україні – 69,9%. 

При цьому питома вага МСП у сукупному об-
сязі реалізації підприємств була нижчою за по-
казники зайнятості на МСП – 67,4%, але вищою, 
ніж в Україні загалом – 58,4%. У розрахунку на одне 
підприємство обсяг реалізації склав 6,1 млн грн, що 
є дещо нижчим показником порівняно з 6,9 млн у се-
редньому по Україні.

Показники прибутковості підприємств є вищими, 
ніж загальноукраїнські показники: серед малих під-
приємств області було 72,6% прибуткових, а в Укра-
їні загалом – 66,5%, а поміж середніх – 69,8%, що є 

вищим, ніж 62,6% у середньому по Україні.
Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-

приємствами, що обрали спрощену систему опо-
даткування, становить 13,2 тис. грн, що дорівнює 
середньому по Україні показнику, і є вищим показ-
ником, ніж у більшості регіонів України.

В області зареєстровано 53,5 тис. ФОП, з 
яких діяли (мали дохід) у 2014 році 60,4% (зага-
лом по Україні – 45,9%). При цьому в області частка 
ФОП, що обрали спрощену систему оподаткування, 
є вищою за показник в середньому в Україні (72,7% і 
64,4% відповідно). 

У 2014 році в Черкаській області нарахову-
валося 258,0 діючих ФОП на 10 тис. осіб, що є 
вищим показником, ніж у середньому по Україні 
(250,9). При цьому обсяг реалізації в розрахунку на 
одну ФОП є також вищим від загальноукраїнського 
рівня – відповідно 320 тис. грн і 294 тис. грн.

Працю найманих працівників використовували, як 
і в середньому по Україні, 17,8% ФОП області; кіль-
кість найманих працівників на одну ФОП є вищою, 
ніж у середньому по Україні (3,5 і 3,3 відповідно). 

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки



79МАЛЕ І СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ

33  Джерело даних щодо кількості населення Чернівецької області і міст області: Головне управління статистики у Чернівецькій області.

Чернівецька область розташована в західній час-
тині України. Станом на 1 січня 2015 року наявне 
населення області становило 910,0 тис. осіб33, 
при цьому 57,1% населення області є сільським, а 
42,9% – міським. Таким чином, рівень урбанізації об-
ласті є значно нижчим, ніж в Україні загалом (69,2%). 
Область є однією з найменш урбанізованих об-
ластей України.

Населення обласного центру – міста Чернівці – 
становило 264,5 тис. осіб. Чернівці є найважливі-
шим економічним центром області. Інші міста 
області є значно меншими і мають меншу вагу в 
економіці регіону. 

В економіці області домінують сектори торгівлі 
(39% обсягу реалізації підприємств), промисловості 
(31%) і сільського господарства (15%). 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.23. Зведені показники Чернівецької області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 4 064 340 485

   середні, % від всіх МСП 4,1 4,7

   малі, % від всіх МСП 95,9 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 80,9 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 44,7 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств ...* 69,9

   середні, % від всіх підприємств ...* 42,8

   малі, % від всіх підприємств 43,5 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 17,5 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств ...* 58,4

   середні, % від всіх підприємств ...* 41,2

   малі, % від всіх підприємств 36,0 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 10,1 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн ...* 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру ...* 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 65,1 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 65,1 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 11,0 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 56 417 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 73,5 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 44,7 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 55,3 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 21,5 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 62,1 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 16,3 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,04 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 24 526 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 43,5 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 269,5 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 288 294



80 СТАН РОЗВИТКУ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 13,2 17,8

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,5 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 1,7 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 3,6 5,0

1. Показник кількості МСП в розрахунку на 10 тис. 
осіб в області є найнижчим серед регіонів України. 
Частка прибуткових малих підприємств є також 
нижчою, ніж у багатьох інших регіонах. Незважаю-
чи на те, що малі підприємства забезпечують зна-
чну кількість робочих місць і значну частку обсягу 
реалізації в області, можна говорити про певні 
проблеми у розвитку потенціалу МСП в області;

2. Натомість ФОП демонструють високий рівень 

розвитку. Так, кількість ФОП на 10 тис. осіб є од-
нією з найвищих серед регіонів України; обсяги 
реалізації є також вищими. Найману працю вико-
ристовує менша кількість ФОП, але середня кіль-
кість найманих працівників у одної ФОП є вищою 
за середньоукраїнський показник;

3. Середній рівень надходжень від податків у роз-
рахунку на одне МСП і одної ФОП є нижчим, ніж 
загалом по Україні.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році у Чернівецькій області нараховувалося 
4 064 МСП. При цьому середні підприємства ста-
новили 4,1%, що є нижчим показником, ніж у серед-
ньому по Україні (4,7%). В області нараховувалося 
44,7 МСП в розрахунку на 10 тис. осіб, що є вдвічі 
нижчим за загальноукраїнський показник – 89,5.

Дані щодо обсягів реалізації і кількості зайнятих на 
середніх підприємствах є конфіденційними згідно 
вимог Закону України “Про державну статистику”, 
тому можливим є тільки порівняння показників ма-
лих підприємств області і України загалом. 

Малі підприємства у 2014 році забезпечували 
робочими місцями 43,5% усіх зайнятих на під-
приємствах області, що є вищим показником, ніж у 
середньому по Україні – 27,1%.

При цьому питома вага малих підприємств у 
сукупному обсязі реалізації підприємств була 
істотно вищою, ніж у середньому по Україні – 
36,0% проти 17,2%. 

Показники кількості прибуткових малих підпри-
ємств є дещо нижчими від загальноукраїнського 
показника: серед малих підприємств області було 

65,1% прибуткових, а в Україні загалом – 66,5%. 
Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-

приємствами, що обрали спрощену систему опо-
даткування, становить 11,0 тис. грн, що нижче се-
реднього показника по Україні  –  13,2 тис. грн.

В області зареєстровано 56,4 тис. ФОП, з 
яких діяли (мали дохід) у 2014 році 43,5% (зага-
лом по Україні – 45,9%). При цьому в області частка 
ФОП, що обрали спрощену систему оподаткуван-
ня, є меншою від показника в середньому в Україні 
(55,3% і 64,4% відповідно). 

У розрахунку на 10 тис. осіб в Чернівецькій 
області у 2014 році зафіксовано 269,5 діючих 
ФОП, що є значно вищим показником порівняно з 
їх кількістю в середньому по Україні (250,9). Обсяг 
реалізації в розрахунку на одну ФОП є лише дещо 
нижчим від загальноукраїнського рівня – відповідно 
288 тис. грн і 294 тис. грн.

Працю найманих працівників використовували 
13,2% ФОП області (в Україні загалом 17,8%). Кіль-
кість найманих працівників на одну ФОП є дещо ви-
щою, ніж у середньому по Україні (3,5 і 3,3 відповідно). 

…* Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо 
конфіденційності інформації.
Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки
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34  Джерело даних щодо кількості населення Чернігівської області і міст області: Головне управління статистики у Чернігівській області.

Чернігівська область розташована в північній части-
ні України. Станом на 1 січня 2015 року наявне на-
селення області становило 1 055,7 тис. осіб34, при 
цьому 35,7% населення області є сільським, а 64,3% 
– міським. Таким чином, рівень урбанізації області є 
дещо нижчим, ніж в Україні загалом (69,2%).

Населення обласного центру – міста Чернігів – ста-

новило 294,7 тис. осіб. Чернігів є найважливішим 
економічним центром області, однак міста Ніжин 
(72,4 тис. осіб) і Прилуки (57,7 тис. осіб) також ро-
блять вагомий внесок в економіку області.

В економіці області домінують сектори промисло-
вості (41% обсягу реалізації підприємств), торгівлі 
(26%) і сільського господарства (25%).

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Таблиця 3.24. Зведені показники Чернігівської області

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 6 012 340 485

   середні, % від всіх МСП 6,1 4,7

   малі, % від всіх МСП 93,9 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 78,2 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 56,9 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 89,5 69,9

   середні, % від всіх підприємств 56,9 42,8

   малі, % від всіх підприємств 32,6 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 12,4 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 72,2 58,4

   середні, % від всіх підприємств 51,3 41,2

   малі, % від всіх підприємств 20,9 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 6,7 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 4,9 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 66,4 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 69,2 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 69,9 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 9,6 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 38 486 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 86,8 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 29,6 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 70,4 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 24,3 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 51,1 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 24,5 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,05 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 24 641 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 64,0 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 233,4 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 261 294

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 20,6 17,8
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  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,2 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 4,1 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 4,6 5,0

1. В економіці Чернігівської області МСП відіграють 
провідну роль: вони забезпечують більше 80% 
зайнятості на підприємствах і більше 70% 
сукупного обсягу реалізації. При цьому частка 
середніх підприємств є високою і їх внесок в 
зайнятість і обсяги реалізації є значним;

2. Незважаючи на важливу роль МСП в економіці 
регіону, концентрація МСП на 10 тис. осіб є значно 
нижчою, ніж у середньому по Україні,  говорить 
про обмежений потенціал області для створення 
і розвитку бізнесу; 

3. Середній рівень надходжень від податків у 
розрахунку на одне МСП і одну ФОП є нижчими, 
ніж загалом по Україні. Це говорить про обмежену 
прибутковість бізнесу області і частково про 
високу тінізацію бізнесу; 

4. В області спостерігається доволі високий рівень 
розвитку бізнесу ФОП: частка діючих ФОП є 
високою, а використання найманої праці більш 
розповсюдженим, ніж у середньому по Україні. 
Але обсяг реалізації в розрахунку на одну ФОП є 
нижчим, ніж у середньому по Україні.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році в Чернігівській області нараховувало-
ся 6 012 МСП. При цьому середні підприємства 
становили 6,1%, що є вищим показником, ніж у 
середньому по Україні (4,7%). В області зафіксовано 
56,9 МСП у розрахунку на 10 тис. осіб, що є низь-
ким показником порівняно з більшістю інших регіо-
нів (89,5 – середній показник по Україні).

МСП у 2014 році забезпечували робочі місця 
89,5% всіх зайнятих на підприємствах області, 
що є значно вищим показником, ніж у середньому 
по Україні – 69,9%. 

Питома вага МСП у сукупному обсязі реалі-
зації підприємств також була високою – 72,2% 
проти 58,4% в Україні загалом. У розрахунку на одне 
підприємство обсяг реалізації склав 4,9 млн грн, що 
є меншим показником порівняно з 6,9 млн у серед-
ньому по Україні.

Серед малих підприємств області було більше 
прибуткових, ніж у середньому по Україні (відпо-
відно 69,2% і 66,5%), так само, як і поміж середніх: 
66,4% проти 62,6% у середньому по Україні.

Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-
приємствами, що обрали спрощену систему опо-
даткування, становить 9,6 тис. грн, що значно нижче 
середнього показника по Україні  – 13,2 тис. грн.

В області зареєстровано 38,5 тис. ФОП, з 
яких діяли (мали дохід) у 2014 році 64,0%, що є 
вищим показником, ніж загалом по Україні (45,9%). 
При цьому в області частка ФОП, що обрали спро-
щену систему оподаткування, є вищою, ніж у серед-
ньому в Україні (70,4% і 64,4% відповідно).

У 2014 році у Чернігівській області нарахову-
валося 233,4 діючих ФОП на 10 тис. осіб, що є 
нижчим показником, ніж у середньому по Україні 
(250,9). Обсяг реалізації в розрахунку на одну ФОП 
нижчий від загальноукраїнського рівня – відповідно 
261 тис. грн і 294 тис. грн.

Працю найманих працівників використовували 
20,6% ФОП області (17,8% в Україні загалом). 
Кількість найманих працівників на одну ФОП є 
дещо нижчою, ніж у середньому по Україні (3,2 і 
3,3 відповідно).

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки
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35  Джерело даних щодо кількості населення м. Київ: Головне управління статистики у м. Київ.

Місто Київ є столицею України і розташоване в північ-
ній частині України. Станом на 1 січня 2015 року наяв-
не населення м. Київ становило 2 888,0 тис. осіб35. 

В економіці міста домінують сектори торгівлі 
(47% обсягу реалізації підприємств) і промис-
ловості (24%). 

МІСТО КИЇВ

Таблиця 3.25. Зведені показники м. Київ 

  Показник
Область, 
2014 рік

Україна, 
2014 рік

Підприємства

Кількість МСП, одиниць 87 275 340 485

   середні, % від всіх МСП 4,1 4,7

   малі, % від всіх МСП 95,9 95,3

   - з них мікропідприємства, % від всіх МСП 83,1 81,9

Концентрація МСП, на 10 тис. осіб 302,2 89,5

Зайнятість на МСП, % всіх підприємств 61,8 69,9

   середні, % від всіх підприємств 35,9 42,8

   малі, % від всіх підприємств 25,9 27,1

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 11,7 11,7

Сукупний обсяг реалізації МСП, % від всіх підприємств 63,4 58,4

   середні, % від всіх підприємств 47,2 41,2

   малі, % від всіх підприємств 16,2 17,2

   - з них мікропідприємства, % від всіх підприємств 5,5 5,7

Обсяг реалізації МСП, на одне підприємство, млн грн 10,9 6,9

Частка підприємств, які отримали прибуток:

   середніх підприємств, % від підприємств відповідного розміру 57,1 62,6

   малих підприємств, % від підприємств відповідного розміру 60,4 66,5

   мікропідприємств, % від підприємств відповідного розміру 60,6 66,9

Обсяг сплаченого єдиного податку на одне підприємство, тис. грн 23,6 13,2

Фізичні особи-підприємці

Кількість зареєстрованих ФОП, одиниць 213 942 2 111 527

Кількість ФОП, що подали податкову звітність, % від всіх зареєстрованих ФОП 63,9 73,6

- частка ФОП на загальній системі оподаткування, % від ФОП, що подали податкову звітність 28,9 35,6

- частка ФОП на спрощеній системі, % від кількості ФОП, що подали податкову звітність 71,1 64,4

-- І група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 6,3 17,8

-- ІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 44,7 54,7

-- ІІІ група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 48,8 27,4

-- V група платників єдиного податку, % від ФОП на спрощеній системі 0,18 0,09

Кількість діючих ФОП, одиниць 88 571 968 756

Частка діючих ФОП, % від всіх ФОП 41,4 45,9

Концентрація діючих ФОП, на 10 тис. осіб 306,7 250,9

Обсяг реалізації, на одну ФОП, тис. грн 391 294

Частка ФОП, які використовували найману працю, % від усіх діючих ФОП 11,1 17,8

Кількість найманих працівників, на одну ФОП, яка використовувала найману працю, осіб 3,2 3,3

Надходження ПДФО, на одну ФОП на загальній системі оподаткування, тис. грн 16,9 5,0

Надходження єдиного податку, на одну ФОП на спрощеній системі оподаткування, тис. грн 8,9 5,0

Джерело: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба України, власні розрахунки
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1. Показники кількості МСП і ФОП на 10 тис. осіб є в 
Києві найбільшими, з великим відривом від інших 
регіонів. Це означає, що малий і середній бізнес 
тут добре розвинений. Втім, великий бізнес 
також робить значний внесок в економіку міста, 
оскільки великі підприємства забезпечують 
більше третини сукупного обсягу реалізації 
підприємств столиці;

2. Частка прибуткових малих і середніх підпри-
ємств в Києві є нижчою, ніж у середньому по 
Україні. Особливо це стосується середніх під-
приємств. Це є свідченням погіршення макро-
економічних умов в останній рік і високого рів-

ня тінізації прибутків;

3. Обсяг податків, сплачених середньостатистичним 
підприємством або ФОП в місті є значно вищим, 
ніж у середньому по Україні, що говорить про 
більші масштаби бізнесу в столиці і наявність 
платоспроможного попиту;

4. У Києві спостерігається більша кількість 
ФОП, які є суто самозайнятими особами, 
тобто працюють без використання найманої 
праці. Отже, індивідуальний бізнес і індиві-
дуальні консалтингові послуги в столиці є 
дуже розвиненими.

ВИСНОВКИ:

У 2014 році у місті Київ нараховувалося 
87 275 МСП. При цьому, середні підприємства 
становили 4,1%, що є нижчим показником, ніж у 
середньому по Україні (4,7%). У столиці нараховува-
лося 302,2 МСП у розрахунку на 10 тис. осіб, що 
у 3,4 рази більше середньоукраїнського показника. 
Саме показники м. Київ чинять вплив на середньо-
українські показники в бік їхнього збільшення.

При цьому МСП столиці у 2014 році забезпе-
чували робочі місця 61,8% всіх зайнятих на під-
приємствах, що є значно нижчим показником, ніж у 
середньому по Україні – 69,9%. 

Питома вага МСП у сукупному обсязі реаліза-
ції підприємств була вищою за середньоукра-
їнський показник – 63,4% проти 58,4% в Україні 
загалом. У розрахунку на одне підприємство обсяг 
реалізації склав 10,9 млн грн, що є на 58,0% біль-
шим показником порівняно з 6,9 млн у середньому 
по Україні.

При цьому частка прибуткових підприємств є ниж-
чою серед підприємств міста: серед малих підпри-
ємств було значно менше прибуткових, ніж у серед-
ньому по Україні (відповідно 60,4% і 66,5%), а серед 

середніх підприємств прибуткових було ще менше: 
57,1% проти 62,6% у середньому по Україні.

Середній розмір єдиного податку, сплаченого під-
приємствами, що обрали спрощену систему опо-
даткування, становить 23,6 тис. грн, що вище серед-
нього показника по Україні – 13,2 тис. грн. на 78,8%.

В місті зареєстровано 213,9 тис. ФОП, з яких 
діяли (мали дохід) у 2014 році 41,4%, що є ниж-
чим показником, ніж загалом по Україні (45,9%). При 
цьому в місті частка ФОП, що обрали спрощену сис-
тему оподаткування, є вищою, ніж у середньому в 
Україні (71,1% і 64,4% відповідно).

У 2014 році в м. Київ нараховувалося 306,7 ді-
ючих ФОП на 10 тис. осіб, що є значно вищим по-
казником, ніж у середньому по Україні (250,9) і най-
вищим показником серед регіонів України. Обсяг 
реалізації в розрахунку на одну ФОП вищий від за-
гальноукраїнського рівня – відповідно 391 тис. грн і 
294 тис. грн.

Працю найманих працівників використовували 
11,1% ФОП міста (17,8% в Україні загалом), кількість 
найманих працівників на одну ФОП є дещо нижчою, 
ніж у середньому по Україні (3,2 і 3,3 відповідно). 
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1  Статистичні дані щодо ЄС подані станом на 2013 рік (джерело: Annual Report on European SMEs 2013/2014: A Partial and Fragile Recovery).

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

l Структура сукупності підприємств в Україні, 
як і в ЄС, свідчить про абсолютне перева-
жання МСП. При цьому МСП становлять біль-
шість підприємств як в ЄС1 (99,8% у 2013 році), 
так і в Україні (99,9% у 2013 році), хоча в Україні 
питома вага середніх підприємств є значно біль-
шою, ніж в ЄС (відповідно 4,8% і 1%), а мікропід-
приємств – меншою (відповідно 80,8% і 92,4%). 
Отже, масштаби малих підприємств в Україні 
дещо більші, ніж в ЄС.

l Частка МСП у сукупній доданій вартості під-
приємств в Україні у 2013 році становила 
61,4%. У країнах ЄС питома вага сектору 
МСП в структурі доданої вартості становила 
58,1%. Можна припустити, що вага МСП в еко-
номіці є порівнюваною в Україні та країнах ЄС, 
хоча структура сектору МСП істотно відрізняєть-
ся в Україні та ЄС.

l Валова додана вартість підприємств в основних 
цінах в Україні в цілому збільшилася у 2013 році 
порівняно з 2012 роком на 5,3%, у той час як до-
дана вартість за витратами виробництва МСП 
збільшилася на 10,5% за той сам період. Отже, 
можна говорити про збільшення відносного 
внеску МСП в економіку країни. Однак доступні 
статистичні дані лише за два роки не дозволяють 
встановити, чи сталою є ця тенденція.

l Середні підприємства, які становлять менше 5% всіх 

підприємств в Україні, забезпечують 46% їх доданої 
вартості. Багато середніх підприємств має по-
тенціал до зростання і є реальними конкурен-
тами для великого бізнесу. Їхній розвиток може 
не тільки забезпечити зростання економіки, але й 
сприяти підвищенню її конкурентоспроможності. 

l Малі підприємства, незважаючи на свою 
чисельну перевагу (95% усіх підприємств), 
створюють лише 16% їх доданої вартості. 
Проте вони відіграють вирішальну роль в забез-
печенні зайнятості населення, реалізації підпри-
ємницької ініціативи, а також пропозиції широко-
го спектру послуг населенню і бізнесу. 

l У країнах ЄС мікропідприємства створюють 
21,6% доданої вартості, а в Україні – лише 4,3%. 
Навіть враховуючи, що в Україні менша частка 
мікропідприємств у загальній сукупності підпри-
ємств, ніж в ЄС, ці дані все ж показують значно 
нижчий рівень ефективності мікропідприємств в 
Україні. Так само низьким є і рівень інноваційності 
мікропідприємств та їх здатність впроваджувати 
нові технології і розвиватися.

l В Україні кількість середніх підприємств у 
розрахунку на 10 тис. осіб постійно зменшу-
валася упродовж останніх років, а кількість 
малих – збільшувалася. Це може свідчити про 
“здрібнення” або “подрібнення” значної частини 
бізнесу і розвиток саме мікропідприємництва. 

ВАГА МСП В ЕКОНОМІЦІ:

l Питома вага МСП у доданій вартості істотно від-
різняється за видами економічної діяльності. Най-
більшу частку доданої вартості підприємств 
в Україні забезпечує промисловість (31,6% 
у 2013 році), але питома вага МСП у доданій 
вартості цього сектору є найменшою (36,8%). 
Натомість внесок МСП у додану вартість, створену 
в сфері торгівлі, є визначальним – 78,5%. 

l Висока частка МСП у створенні доданої вартості в 
розрізі видів економічної діяльності загалом спосте-
рігається y тих сферах, де в структурі сукупного ви-
пуску нижча частка проміжного споживання і вища 
частка доданої вартості: надання інших видів по-
слуг – 93,1%, освіта – 78,0%, операції з неру-

хомим майном – 71,5%. Це відображає специфіку 
підприємницької діяльності МСП: вибір таких видів 
діяльності, де потрібні менші капіталовкладення з 
огляду на обмежені можливості доступу до капіталу.

l В Україні сукупна вага МСП, що працюють у таких 
ключових секторах економіки, як: промисловість; 
будівництво; професійна, наукова та технічна 
діяльність; тимчасове розміщування й органі-
зація харчування; оптова та роздрібна торгів-
ля; ремонт автотранспортних засобів і мото-
циклів, у доданій вартості становить 66,3%, 
що дещо нижче, ніж загальноєвропейський показ-
ник. У 28 країнах ЄС на частку МСП названих 
секторів припадає 71% доданої вартості.

СТРУКТУРА ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ МСП:
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l МСП є важливим чинником соціальної стабільнос-
ті з огляду на забезпечення зайнятості еконо-
мічно активного населення, яке не може бути 
зайняте на великих підприємствах і у бюджетній 
сфері. МСП забезпечують реалізацію підпри-
ємницької ініціативи найбільш активної час-
тини населення і створення на ринку широкого 
спектру послуг як для населення, так і для бізнесу.

l Порівняння доступних показників в Україні та ЄС 
за 2013 рік показало, що в Україні в секторі ма-
лого та середнього підприємництва зайнято 

38,0% усього зайнятого населення, тоді як в 
цілому в ЄС – 66,8%.

l Структура зайнятості всередині сектору МСП 
в ЄС і Україні істотно відрізняється, оскільки 
вага середніх підприємств за цим показником 
в Україні є значно більшою – 42,8% зайнятих на 
підприємствах (17,2% у країнах ЄС). Отже, струк-
тура зайнятості, як і структура доданої вартості 
МСП в Україні свідчить про більші розміри МСП 
за кількістю зайнятих і невисокий рівень розвитку 
саме мікропідприємств.

ЗАЙНЯТІСТЬ НА МСП:

l Дані офіційної статистики свідчать про нерів-
номірну концентрацію МСП на 10 тис. осіб за 
регіонами: від 44,7 в Чернівецькій і в Рівненській 
областях (найнижчий рівень концентрації) до 
302,2 у м. Києві (найвищий рівень). Розрив між 
найвищим і найнижчим значеннями цього показ-
ника сягає 6,8 разів. Суттєві регіональні роз-
біжності в концентрації МСП свідчать про не-
рівномірний економічний розвиток регіонів, 
а також те, що в деяких з них деіндустріалізація 
набула загрозливих масштабів. 

l Показники питомої ваги МСП в сукупній кількос-
ті зайнятих на підприємствах і сукупного обсягу 
реалізації істотно різняться за регіонами. Так, у 
ряді регіонів частка зайнятих на МСП сягає 
90%, а обсяг реалізації МСП – більше 80%. 
Такі показники характерні для регіонів з низьким 
промисловим потенціалом. У високоіндустріа-
лізованих регіонах частка зайнятих на МСП ста-
новить дещо більше 50%, а частка МСП в обсязі 
реалізації становить від 35% до 44%.

l Найчастіше в регіонах, де домінують 
МСП, спостерігається низька концентра-
ція підприємств, а можливості для еко-
номічної діяльності обмежені. У той же час 
саме у таких регіонах підвищення ефектив-
ності МСП є вирішальним фактором для за-
безпечення економічного зростання регіону 
в цілому.

l Очевидною є нерівномірність розвитку еко-
номіки регіонів і регіональні особливості 
структури МСП. Так, окрім м. Київ, лідерами 
за концентрацією МСП є Київська, Одеська і 
Харківська області. Але. незважаючи на це, тра-
диційно промислово розвинуті області демон-
струють нижчі частки зайнятих на МСП і питому 
вагу МСП у загальному обсязі реалізації під-
приємств. Натомість багато аграрних областей 
демонструють високу частку зайнятих на МСП і 
питому вагу МСП у сукупному обсязі реалізації 
підприємств і водночас характеризуються ниж-
чою концентрацією МСП. 

РЕГІОНАЛЬНІ ДИСПРОПОРЦІЇ РОЗВИТКУ МСП:

l Дані офіційної статистики свідчать про погіршен-
ня фінансового стану МСП у 2014 році: вперше за 
останні п’ять років загальний фінансовий ре-
зультат підприємств України (сальдо прибутку 
і збитку) був від’ємним. Це пояснюється як за-
гальним погіршенням економічної ситуації в краї-
ні, так і збільшенням рівня тінізації в цьому секторі 
і загалом в національній економіці. Підприємства 
не в повному обсязі реєструють свої господарські 
операції в намаганні сплачувати менше податків і 
зборів, щоб пережити складні часи. 

l Найбільших втрат від погіршення економічної 
ситуації зазнали середні підприємства. Се-
ред них частка прибуткових зменшилася порів-

няно з попередніми роками (66,5% у 2012 році і 
62,6% у 2014 році). Серед малих підприємств 
частка прибуткових дещо збільшилася порів-
няно з попередніми роками (64,6% у 2012 році 
і 66,5% у 2014 році), хоча загальний фінансовий 
результат малих підприємств значно погіршився 
у порівнянні із середніми підприємствами.

l За даними ДФСУ, кількість підприємств 
на спрощеній системі оподаткування у 
2014 році становила більше 150 тис. оди-
ниць (44,1% усіх МСП). Кількість таких під-
приємств, як і обсяг надходжень від сплаченого 
ними єдиного податку, постійно зростали впро-
довж останніх трьох років. 

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ОПОДАТКУВАННЯ МСП:
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l За даними ДФСУ, у 2014 році на обліку перебу-
вало 2,1 млн ФОП, про свою діяльність про-
звітували менше 1,6 млн ФОП, а дохід мали 
близько 1 млн ФОП. Однією із причин таких роз-
біжностей в кількості зареєстрованих та діючих 
ФОП є різке погіршення економічної кон’юнктури 
та складність процедури реєстрації припинення 
діяльності ФОП в Україні. 

l Найману працю використовують менш ніж 
кожна п’ята ФОП. При цьому середня кількість 
працівників на одну ФОП є трохи більшою трьох 
осіб. Тож значна кількість ФОП є дійсно само-
зайнятими особами (хоча серед ФОП може ви-
користовується і наймана праця без офіційного 
працевлаштування).

l Майже 90% усіх податкових надходжень від 
ФОП було сплачено у місцеві бюджети різних 
рівнів, решта – у Державний бюджет України. 

При цьому загальний обсяг сплачених ФОП по-
датків зменшився на 5,5% у 2014 році порівняно 
з 2013 роком. Надходження ПДФО від ФОП змен-
шилися на 17% у 2014 році, а від єдиного податку 
– збільшилися на 9%, що може свідчити про вищу 
привабливість для ФОП спрощеної системи опо-
даткування в період економічної кризи та падіння 
споживчого попиту. 

l Концентрація ФОП у розрахунку на 10 тис. осіб 
населення у різних областях свідчить про певні 
регіональні відмінності, але різниця між м. Київ 
(306,7 ФОП на 10 тис. осіб) і Рівненською областю, 
де концентрація ФОП є найнижчою (204,3 ФОП на 
10 тис. осіб), сягає лише 50%, а не 6,8 разів, як у 
випадку з концентрацією підприємств. Очевидно, 
що специфіка діяльності ФОП, які переважно 
зосереджуються у секторі торгівлі і послуг, 
дозволяє організовувати дрібний бізнес за різних 
економічних умов. 

СТАН РОЗВИТКУ СЕГМЕНТУ ФОП:

l У 2014 році порівняно з 2013 роком спостері-
гається збільшення ваги малих підприємств в 
економіці України і тенденція до “подрібнення” 
бізнесу, що є частково наслідком падіння курсу 
гривні відносно євро, за яким визначається річний 
дохід підприємств для їх розподілу за розміром. 

l Збільшення ваги найдрібніших підприємств і по-
кращення якості управління таким бізнесом, а 
також підвищення його інноваційності і ефек-
тивності є перспективним напрямком розви-
тку сектору МСП в Україні. Для цього потрібні 
сфокусовані зусилля, спрямовані на впроваджен-
ня управлінських і технологічних інновацій саме в 
секторі мікробізнесу. 

l Аналіз регіонів за основними показниками ді-
яльності МСП свідчить про те, що м. Київ є аб-
солютним лідером за концентрацією бізнесу 
і сплатою податків до міського і державного 
бюджетів. Високі показники столиці впливають 
на середньоукраїнські в бік їх завищення, через 

що більшість регіонів мають нижчі показники по-
даткових надходжень від МСП і ФОП у розрахунку 
на одного суб’єкта, ніж середньоукраїнські. 

l Більшість регіонів не можуть конкурувати з м. 
Київ за базовими економічними показниками 
та рівнем розвитку МСП. Рівень економічного 
розвитку столиці, висока концентрація бізнесу і 
платоспроможний попит з боку як населення, так 
і бізнесу дозволяють МСП мати високі обсяги ре-
алізації в середньому на одне МСП (10,9 млн грн 
в м. Київ проти 6,9 млн грн у середньому в Укра-
їні) або одну ФОП (відповідно 391 тис. грн і 
294 тис. грн). 

l Регіональні відмінності структури економіки і су-
купності МСП повинні бути враховані в регіональ-
них програмах підтримки і розвитку МСП, а також в 
державній (національній) стратегії розвитку МСП, 
яка повинна включати перелік цільових показ-
ників для моніторингу динаміки змін в секторі 
МСП у країні загалом та за регіонами.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ТЕНДЕНЦІЇ:
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