
Довідка 

щодо розвитку підприємництва в Одеській області  
 
На 1 лютого  2022 року на обліку в органах ГУ ДПС області 

знаходиться 236,6 тис. платників, у т.ч. юридичних осіб – 98,8 тис. осіб, 

фізичних осіб-підприємців – 137,8 тис. осіб. 

З початку року абсолютний приріст зареєстрованих підприємств 

(юридичних осіб) становить + 149, абсолютний приріст фізичних осіб-

підприємців (ФОП)  - 53.  

В Одеській області здійснюють діяльність (сплачують податки)                 

136,1 тис. суб’єктів малого та середнього підприємництва:  

➢ фізичних осіб-підприємців – 105,5 тис. (77,5%),  

➢ малих підприємств – 29,8 тис. (21,9%),   

➢ середніх підприємств – 843 (0,6%). 

Найбільше суб’єктів малого та середнього підприємництва здійснюють 

діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі (40,9%), інформації  

та телекомунікацій (8,7%), операцій з нерухомим майном (7,0%), професійної, 

наукової та технічної діяльності (5,8%), транспорту (5,4%), сільського 

господарства (4,9%), промисловості (4,5%), готельно-ресторанного 

господарства (4,5%), адміністративного, допоміжного обслуговування (3,2%),  

будівництва (3,0%). 

За січень 2022 року від суб’єктів малого та середнього підприємництва 

у вигляді податків та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів надійшло  

1 771,6  млн грн (+28,1% до відповідного періоду  попереднього року), що 

становить 40,4% загальної суми бюджетних надходжень (без урахування 

митних платежів): 

- державний бюджет –  978,3 млн грн (+32,9% до відповідного періоду  

попереднього року) 

-  місцевий бюджет –  793,2  млн грн (+22,6% до відповідного періоду  

попереднього року та складає 45,6% загальної суми надходжень  

до місцевого бюджету). 

Найбільше надходжень до бюджету генерують підприємства оптової 

та роздрібної торгівлі (20,2%), промисловості (17,8%), сільського 

господарства (12,0%), транспортної галузі (12,6%). 

 
 



 
За інформацією ГУ статистики в Одеській області у 2020 році  

на середніх та малих підприємствах (юридичних особах) працювало 88,8% 
(2019 – 88,5%, 2018 – 90,2%, 2017 – 90,5%) від загальної кількості зайнятих 
працівників. 

Обсяг реалізованої продукції середніми та малими підприємствами 
області у 2020 році склав 69,3% (2019 – 72,1%, 2018 – 74,0%, 2017 – 73,2%)                
від загального обсягу реалізації.  

 

Інформація щодо обліку юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

на 01 лютого 2022 року  
(за даними Головного управління ДПС в Одеській області) 

 

№ Назва показника 
Січень  

2022  

року 

2021  

рік 

2020  

рік 

1 Кількість на обліку 236 567 236 497 231 386 

 юридичних осіб 98 762 98 519 95 517 

 фізичних осіб-підприємців 137 805 137 978 135 869  

2 Зареєстровано у поточному році: 1 838 24 802 20 175  

 юридичних осіб 268 4 062 3 791 

 фізичних осіб-підприємців 1 570 20 740 16 384 

3 Припинено у поточному році 1 742 18 688 18 582 

 юридичних осіб 119 1 423 736 

 фізичних осіб-підприємців 1 623  17 265 17 846 

4 Абсолютний приріст    

 юридичних осіб + 149 + 2 639 +3 055 

 фізичних осіб-підприємців - 53 + 3 475 -1 462 

 

Стан грошово-кредитних відносин 

Облікова 

ставка 

НБУ (%) 

22.01.21 05.03.21 16.04.21 23.07.21 22.10.21 10.12.21 21.01.22 

6,0 6,5 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 
 

Ставка 

банківських 

кредитів для 

підприємств 

В національній валюті В іноземній валюті 

Україна Одеська область Україна Одеська область 

% 13,4 13,9 5,3 4,9 

 

Кредитний портфель 

підприємств 

 Одеської області 

(млн грн) 

На 

01.02.2022 

На 

01.01.2022 
Відхилення, % 

Довідково 

на 

01.02.2021 

відхилення, 

% 

28 977 26 994 +7,3 23 251 +24,6 

 


