Стан розвитку підприємництва на Вінниччині – До Дня підприємця
Щороку в першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця.
Головне управління статистики у Вінницькій області вітає усіх підприємців
із святом та надає короткий огляд стану розвитку підприємництва у Вінницькій
області.
У Вінницькій області функціонує майже 70 тис. суб’єктів підприємництва,
з яких понад 80% складають фізичні особи-підприємці. Водночас, суттєвішою
є частка підприємств в економічних показниках – на підприємствах
зосереджено понад 60% усіх зайнятих у підприємництві працівників,
підприємствами реалізовано понад 80% обсягу продукції (товарів, послуг),
реалізованих підприємцями області.
У порівнянні з попереднім роком у 2019р. кількість підприємств області
зросла на 6,0%, з них кількість великих підприємств – на 25,0%, середніх
підприємств – на 12,6%, малих підприємств (у тому числі мікропідприємств) –
на 5,6%. Частка малих підприємств у загальній кількості за останній рік
зменшилась на 0,4 в.п. та становить 94,0% загальної кількості підприємств
області.
Структура кількості підприємств Вінницької області у 2019 році, у %
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У 2019р. на 10 тис.осіб наявного населення Вінницької області припадало
62 малих підприємств, що на 3 підприємства більше рівня минулого року,
а також більше в порівнянні з сусідніми Хмельницькою та Житомирською
областями, відповідно на 3 та 6 підприємств, та на 16 підприємств –
в порівнянні з Тернопільською областю. За цим показником Вінниччина
у 2019р. посіла 13 місце серед регіонів України.
У малому та середньому підприємництві області (без врахування
фізичних осіб–підприємців) у 2019р. було зайнято більш як 150,5 тис.осіб,
що становить понад 80,0% усіх зайнятих працівників області. На малих
підприємствах зайнято більше 54 тис.осіб, що становить майже третину

зайнятих працівників на усіх підприємствах області. На малих підприємствах
Погребищенського, Шаргородського, Оратівського та Теплицького районів
зайнято більше половини усіх зайнятих працівників району. Водночас,
найменшою є частка зайнятих на малих підприємствах у м.Ладижині
та Тульчинському районі.
У 2019р. підприємствами області реалізовано продукції (товарів, послуг)
на 193,4 млрд.грн, з яких майже три чверті складає обсяг реалізації малих
та середніх підприємств. Малими підприємствами реалізовано продукції
(товарів, послуг) на 50,8 млрд.грн, або 26,2% від загального обсягу (у тому числі
мікропідприємствами, відповідно, 15,4 млн.грн або 7,9%). У загальнодержавному рейтингу частки обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)
малих підприємств у загальному обсязі реалізації регіону Вінницька область
займає 13 місце серед регіонів України.
У порівнянні з минулим роком обсяг реалізації малих підприємств зріс
на 6,4% (у тому числі мікропідприємств – на 5,8%) , середніх підприємств –
на 14,9%.
При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело –
Головне управління статистики у Вінницькій області.
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