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Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств 
Дніпропетровської області у січні–березні 2017 року1 

 
Фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств 

Дніпропетровської області за січень–березень 2017р. становив 19015,7 млн.грн 
прибутків (у січні–березні 2016р. – 11583,9 млн.грн збитків).  

Прибуток склав 22773,5 млн.грн і проти січня–березня 2016р. збільшився в 4,3 раза. 
Збитків допущено на суму 3757,8 млн.грн (на 77,7% менше, ніж за відповідний період 
попереднього року).  

Частка збиткових підприємств у січні–березні 2017р. порівняно з попереднім 
роком скоротилася на 5,4 в.п. – до 37,7%.  

 

           Інформацію щодо фінансових результатів діяльності підприємств до 
оподаткування за видами економічної діяльності та за видами промислової діяльності 
наведено в додатках. 
 
 
______________________ 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності сільськогосподарських підприємств, які займаються рослинництвом, 
тваринництвом та змішаним сільським господарством і відслідковуються тільки у річній звітності.  



2 

Географічне охоплення 
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і  
м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. 
 

Методологія та визначення 

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток) –  алгебраїчна сума прибутку (збитку) від 
операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків). 

Інформація щодо фінансового результату до оподаткування підприємств розрахована на підставі 
даних фінансової звітності в межах державного статистичного спостереження "Активи, власний 
капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств" і не включає результати діяльності банків.  

Показники розраховуються по Україні в цілому, за видами економічної діяльності (на рівні секцій), за 
видами економічної діяльності промисловості (на рівні секцій та розділів) відповідно до Класифікації 
видів економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД-2010). 

Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/417/metod_pol_ 
vyk_fin_zvit.zip 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідка за тел.: (056) 778 67 78, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua 
Веб-сайт Головного управління статистики у Дніпропетровській області: http://www.dneprstat.gov.ua 
© Головне управління статистики у Дніпропетровській області, 2017 
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Додаток 1 
 

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств  
за видами економічної діяльності у січні–березні 2017 року 

 

 
Код за 
КВЕД-
2010 

Фінансовий результат  
до оподаткування 

Підприємства, 
які одержали 

прибуток 

Підприємства, 
які одержали 

збиток 

Кількість збиткових 
підприємств у % до 
загальної кількості 

підприємств 

січень–
березень 

2017, 
 тис.грн 

січень–
березень 

2016, 
тис.грн 

тис.грн 

у % до 
січня–

березня 
 2016 

тис.грн 

у % до 
січня–

березня 
2016 

січень–
березень 

2017 

січень–
березень 

2016 

Усього1  19015700,2 –11583886,0 22773527,7 430,7 3757827,5 22,3 37,7 43,1 

Сільське, лісове та рибне господарство A 77352,0 –143515,0 …2 …2 …2 …2 80,0 71,4 

Промисловість B+C+D+E 13950426,5 –7899234,8 17088917,2 575,5 3138490,7 28,9 35,5 46,8 

Будівництво F –103179,9 –424081,9 41904,0 93,4 145083,9 30,9 34,9 44,2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 1472739,7 –1972358,6 1631469,1 168,5 158729,4 5,4 28,4 32,7 

Транспорт, складське господарство, поштова  
та кур'єрська діяльність H 198981,1 –337969,6 305279,6 193,4 106298,5 21,4 51,6 38,8 

Тимчасове розміщування й організація 
харчування I 2367,0 3446,6 3462,0 74,0 1095,0 89,0 36,4 35,3 

Інформація та телекомунікації J 14302,1 –5475,7 24701,7 123,1 10399,6 40,7 41,2 36,8 

Фінансова та страхова діяльність  K 2700716,4 157315,5 2778824,0 695,0 78107,6 32,2 22,2 32,3 

Операції з нерухомим майном L 570072,9 –462657,4 593548,0 115,9 23475,1 2,4 54,3 50,0 

Професійна, наукова та технічна діяльність M 808,2 –535279,4 39121,4 214,4 38313,2 6,9 48,8 53,1 

Діяльність у сфері адміністративного  та 
допоміжного обслуговування N 92955,0 –19869,7 117472,7 167,5 24517,7 27,2 43,2 42,3 

Освіта P …2 …2 …2 …2 – – – – 

Охорона здоров'я та надання соціальної 
допомоги Q –15365,0 –47398,0 10747,0 69,4 26112,0 41,5 38,5 50,0 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 50970,0 102738,0 56125,0 53,2 5155,0 187,2 58,3 58,3 

Надання інших видів послуг  S …2 …2 …2 …2 …2 …2 50,0 40,0 
______________________ 

1За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які 
відслідковуються тільки у річній звітності.  
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. 
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Додаток 2 
Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств  

за видами економічної діяльності промисловості у січні–березні 2017 року 
 

 
Код за 
КВЕД-
2010 

Фінансовий результат до 
оподаткування 

Підприємства,  
які одержали 

прибуток 

Підприємства,  
які одержали  

збиток 

Кількість збиткових 
підприємств у % до 
загальної кількості 

підприємств 
січень–

березень 
2017, 

тис.грн 

січень–
березень 

2016, 
тис.грн 

тис.грн 

у % до 
січня–

березня  
2016 

тис.грн 

у % до 
січня–

березня 
2016 

січень–
березень 

2017 

січень–
березень 

2016 

Промисловість  B+C+D+E 13950426,5 –7899234,8 17088917,2 575,5 3138490,7 28,9 35,5 46,8 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 13273205,0 –624822,0 13363038,0 685,8 89833,0 3,5 38,5 54,5 

Переробна промисловість C 705676,2 –7172272,3 3371828,9 476,3 2666152,7 33,8 32,8 43,3 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 10–12 7620,9 –43994,5 168702,0 102,1 161081,1 77,0 37,0 38,8 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,  
виробів зі шкіри та інших матеріалів 13–15 13756,0 –9640,3 15644,0 163,0 1888,0 9,8 42,9 13,3 
Виготовлення виробів з деревини, паперу та  поліграфічна 
діяльність 16–18 68073,8 30938,0 73669,8 105,5 5596,0 14,4 15,8 20,0 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 …1 …1 …1 …1 – – – 50,0 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 339240,0 –126612,9 392188,0 139,3 52948,0 13,0 30,4 36,0 
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і  
фармацевтичних препаратів 21 …1 …1 …1 …1 – – – 100,0 
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 22, 23 15453,6 –754708,2 176525,0 981,7 161071,4 20,8 32,7 58,7 
Металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів, крім машин і устатковання 24, 25 83756,9 –5621212,1 2236646,9 2927,5 2152890,0 37,8 33,8 52,3 

Машинобудування 26–30 –10373,9 –475415,6 95472,3 152,0 105846,2 19,7 38,2 43,1 

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 26 350,3 …1 …1 …1 …1 …1 33,3 – 

виробництво електричного устатковання 27 –11084,0 –41290,6 6479,0 212,1 17563,0 39,6 41,7 53,8 
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших 
угруповань 28 29111,8 –42534,0 43135,0 142,5 14023,2 19,3 28,6 43,2 
виробництво автотранспортних засобів, причепів і 
напівпричепів та інших транспортних засобів  29, 30 –28752,0 …1 …1 …1 …1 …1 58,3 38,5 

Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж 
машин і устатковання 31–33 37807,9 –50368,6 62639,9 270,2 24832,0 33,8 26,5 45,7 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря D 39135,3 –11156,0 343771,3 111,9 304636,0 95,7 45,2 63,3 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E –67590,0 –90984,5 10279,0 186,1 77869,0 80,7 54,5 64,7 
______________________ 

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. 


