
Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами  
за видами економічної діяльності у 2017 році1 

 
 (тис.грн) 

 

Код за  

КВЕД-2010 

Фінансовий 

результат  
(сальдо) 

Підприємства,  
які одержали прибуток 

Підприємства,  
які одержали збиток 

у % до 

загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат 

у % до 

загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат 

Усього  50923595,9 73,1 81798099,6 26,9 30874503,7 

по великих підприємствах  44209295,0 77,1 59660334,0 22,9 15451039,0 

по середніх підприємствах  3721204,8 72,4 12491867,0 27,6 8770662,2 

по малих підприємствах  2993096,1 73,2 9645898,6 26,8 6652802,5 

у т.ч. по мікропідприємствах  –22089,9 72,3 4032837,5 27,7 4054927,4 

Сільське, лісове та рибне 

господарство A 3492156,7 85,9 4357588,9 14,1 865432,2 

по великих підприємствах  – – – – – 

по середніх підприємствах  759693,6 78,5 1466679,0 21,5 706985,4 

по малих підприємствах  2732463,1 86,1 2890909,9 13,9 158446,8 

у т.ч. по мікропідприємствах  884191,8 86,0 966599,8 14,0 82408,0 

Промисловість B+C+D+E 38334353,7 73,2 59538176,7 26,8 21203823,0 

по великих підприємствах  38491378,0 71,4 53933987,0 28,6 15442609,0 

по середніх підприємствах  –711349,6 71,8 4430922,2 28,2 5142271,8 

по малих підприємствах  554325,3 73,5 1173267,5 26,5 618942,2 

у т.ч. по мікропідприємствах  13701,6 71,5 321045,1 28,5 307343,5 

Будівництво F –37765,4 72,6 754818,0 27,4 792583,4 

по великих підприємствах  – – – – – 

по середніх підприємствах  184639,8 85,1 346300,3 14,9 161660,5 

по малих підприємствах  –222405,2 72,1 408517,7 27,9 630922,9 

у т.ч. по мікропідприємствах  –106714,5 69,5 144980,3 30,5 251694,8 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 

мотоциклів G 6123238,2 75,4 9793430,2 24,6 3670192,0 

по великих підприємствах  4682393,0 ...2 ...2 ...2 ...2 

по середніх підприємствах  767494,7 ...2 ...2 ...2 ...2 

по малих підприємствах  673350,5 75,4 2987016,4 24,6 2313665,9 

у т.ч. по мікропідприємствах  –76870,0 74,4 1549351,3 25,6 1626221,3 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність H 644049,6 72,8 1632657,8 27,2 988608,2 

по великих підприємствах  ...2 ...2 ...2 ...2 ...2 

по середніх підприємствах  ...2 ...2 ...2 ...2 ...2 

по малих підприємствах  148944,5 73,9 333736,5 26,1 184792,0 

у т.ч. по мікропідприємствах  32783,8 72,6 97724,0 27,4 64940,2 

 



     Продовження 
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Тимчасове розміщування й 

організація харчування I –18814,3 69,9 33209,9 30,1 52024,2 

по великих підприємствах  – – – – – 

по середніх підприємствах  –2080,1 56,3 14264,8 43,7 16344,9 

по малих підприємствах  –16734,2 70,6 18945,1 29,4 35679,3 

у т.ч. по мікропідприємствах  –9465,2 71,0 10312,8 29,0 19778,0 

Інформація та телекомунікації J 184828,6 69,0 289086,6 31,0 104258,0 

по великих підприємствах  – – – – – 

по середніх підприємствах  130640,9 ...2 ...2 ...2 ...2 

по малих підприємствах  54187,7 ...2 ...2 ...2 ...2 

у т.ч. по мікропідприємствах  59586,5 68,6 91243,6 31,4 31657,1 

Фінансова та страхова діяльність K 633986,3 68,1 773723,0 31,9 139736,7 

по великих підприємствах  – – – – – 

по середніх підприємствах  559828,0 ...2 ...2 ...2 ...2 

по малих підприємствах  74158,3 ...2 ...2 ...2 ...2 

у т.ч. по мікропідприємствах  –50177,4 64,7 14086,3 35,3 64263,7 
Операції з нерухомим майном L 1480245,4 60,3 3239614,9 39,7 1759369,5 

по великих підприємствах  – – – – – 

по середніх підприємствах  2348744,3 54,3 2457396,7 45,7 108652,4 

по малих підприємствах  –868498,9 60,4 782218,2 39,6 1650717,1 

у т.ч. по мікропідприємствах  –508511,3 60,3 481650,3 39,7 990161,6 
Професійна, наукова та технічна 

діяльність M –20814,9 67,7 772589,5 32,3 793404,4 

по великих підприємствах  ...2 ...2 ...2 ...2 ...2 

по середніх підприємствах  ...2 ...2 ...2 ...2 ...2 

по малих підприємствах  –103963,5 67,8 415738,2 32,2 519701,7 

у т.ч. по мікропідприємствах  –153847,1 67,3 240392,5 32,7 394239,6 
Діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування N 94387,5 64,0 433493,2 36,0 339105,7 

по великих підприємствах  – – – – – 

по середніх підприємствах  118550,5 69,0 212031,4 31,0 93480,9 

по малих підприємствах  –24163,0 63,5 221461,8 36,5 245624,8 

у т.ч. по мікропідприємствах  –94942,6 62,6 95293,1 37,4 190235,7 

Освіта P 9056,1 67,1 12615,9 32,9 3559,8 

по великих підприємствах  – – – – – 

по середніх підприємствах  ...2 ...2 ...2 ...2 ...2 

по малих підприємствах  ...2 ...2 ...2 ...2 ...2 

у т.ч. по мікропідприємствах  527,5 65,2 3361,9 34,8 2834,4 
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Охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги Q –48832,1 60,5 52582,5 39,5 101414,6 

по великих підприємствах  – – – – – 

по середніх підприємствах  –53363,0 ...2 ...2 ...2 ...2 

по малих підприємствах  4530,9 ...2 ...2 ...2 ...2 

у т.ч. по мікропідприємствах  3197,7 58,2 7249,9 41,8 4052,2 
Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок R 26333,1 54,7 81833,9 45,3 55500,8 

по великих підприємствах  – – – – – 

по середніх підприємствах  ...2 ...2 ...2 ...2 ...2 

по малих підприємствах  ...2 ...2 ...2 ...2 ...2 

у т.ч. по мікропідприємствах  –16524,9 55,1 5347,0 44,9 21871,9 

Надання інших видів послуг S 27187,4 64,3 32678,6 35,7 5491,2 

по великих підприємствах  – – – – – 

по середніх підприємствах  14839,0 100,0 14839,0 – – 

по малих підприємствах  12348,4 63,6 17839,6 36,4 5491,2 

у т.ч. по мікропідприємствах  974,2 62,4 4199,6 37,6 3225,4 
________________ 
1 Без урахування результатів діяльності банків. 

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. 
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