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

 
Фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств 

Дніпропетровської області за січень–червень 2017р. був позитивним і становив 
28605,3 млн.грн (у січні–червні 2016р. – 6701,3 млн.грн).  

Прибуток склав 36501,8 млн.грн і проти січня–червня 2016р. збільшився в 2,1 раза. 
Збитків допущено на суму 7896,5 млн.грн (на 24,4% менше, ніж за відповідний період 
попереднього року).  

Частка збиткових підприємств у січні–червні 2017р. порівняно з січнем–червнем 
попереднього року скоротилася на 5,8 в.п. – до 32,4%.  

 

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 
 

Перегляд даних 
Перегляд даних не здійснюється. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/417/metod_pol_%20vyk_fin_zvit.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/417/metod_pol_%20vyk_fin_zvit.zip
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Додаток 1 
Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств  

за видами економічної діяльності у січні–червні 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–
червень 

2017, 
 тис.грн 

січень– 

червень 
2016, 

тис.грн 

тис.грн 

у % до 
січня– 

червня 
 2016 

тис.грн 

у % до 
січня– 
червня 

2016 

січень– 
червень 

2017 

січень– 
червень 

 2016 

Усього1  28605324,3 6701347,1 36501830,6 212,8 7896506,3 75,6 32,4 38,2 

Сільське, лісове та рибне господарство A …2 –85834,0 …2 …2 …2 …2 90,0 69,2 

Промисловість B+C+D+E 24984418,2 1538218,9 29271614,3 355,7 4287196,1 64,1 30,8 42,1 

Будівництво F 60289,9 –500758,0 116613,4 134,9 56323,5 9,6 19,7 39,5 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 3655669,4 659856,1 4080661,8 188,6 424992,4 28,3 23,9 27,2 

Транспорт, складське господарство, поштова  
та кур'єрська діяльність H 494359,7 –82227,9 610382,7 160,6 116023,0 25,1 41,1 42,3 

Тимчасове розміщування й організація 
харчування I 2562,0 13081,9 5189,0 35,3 2627,0 160,5 33,3 33,3 

Інформація та телекомунікації J 30499,1 6802,9 45186,3 121,7 14687,2 48,4 37,5 40,0 

Фінансова та страхова діяльність  K –1950905,4 600421,6 834467,1 87,5 2785372,5 788,1 23,1 25,8 

Операції з нерухомим майном L 1121953,0 647948,9 1162285,0 112,5 40332,0 10,5 38,2 47,4 

Професійна, наукова та технічна діяльність M –14440,7 3834530,4 57253,4 1,4 71694,1 33,7 44,2 38,0 

Діяльність у сфері адміністративного  та 
допоміжного обслуговування N 181379,3 70797,3 230555,6 158,9 49176,3 66,2 44,3 33,3 

Освіта P …2 …2 …2 …2 …2 – 50,0 – 

Охорона здоров'я та надання соціальної 
допомоги Q 1984,0 –28595,0 17867,0 …2 15883,0 …2 33,3 33,3 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 55139,0 22233,0 63805,0 241,2 8666,0 205,3 41,7 58,3 

Надання інших видів послуг  S 2756,8 …2 4128,0 …2 1371,2 …2 50,0 20,0 
______________________ 

1 За 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 не оприлюднюються 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–червні 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–
червень 

2017, 
тис.грн 

січень–
червень 

2016, 
тис.грн 

тис.грн 

у % до 
січня–
червня  

2016 

тис.грн 

у % до 
січня–
червня 

2016 

січень–
червень 

 2017 

січень–
червень 

2016 

Промисловість  B+C+D+E 24984418,2 1538218,9 29271614,3 355,7 4287196,1 64,1 30,8 42,1 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 18974454,0 3575528,0 20777269,0 431,4 1802815,0 145,3 32,0 50,0 

Переробна промисловість C 6263605,1 –1803160,4 8194189,2 272,4 1930584,1 40,1 27,9 37,8 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 10–12 325834,9 126298,4 435932,0 120,6 110097,1 46,8 27,5 35,0 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,  
виробів зі шкіри та інших матеріалів 13–15 35818,0 15125,7 …1 …1 …1 …1 14,3 20,0 
Виготовлення виробів з деревини, паперу та  поліграфічна 
діяльність 16–18 182825,5 177882,7 …1 …1 …1 …1 10,5 20,0 

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

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 486056,0 205507,4 522932,0 125,1 36876,0 17,3 30,4 25,0 
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 447120,8 –247335,0 589436,1 307,9 142315,3 32,4 22,0 47,8 
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 24, 25 4807968,5 –1692800,1 6157685,5 388,9 1349717,0 41,2 24,7 42,4 

Машинобудування 26–30 –27096,1 –282107,4 139438,6 114,5 166534,7 41,2 41,5 34,8 

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 26 2642,6 …1 2642,6 …1 – – – – 

виробництво електричного устатковання 27 –27263,0 –54857,3 14558,0 …1 41821,0 …1 41,7 46,2 
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших 
угруповань 28 33113,3 11328,9 73937,0 86,4 40823,7 55,0 42,3 31,6 
виробництво автотранспортних засобів, причепів і 
напівпричепів та інших транспортних засобів  29, 30 –35589,0 …1 48301,0 …1 83890,0 …1 50,0 38,5 

Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж 
машин і устатковання 31–33 71192,5 39633,0 111918,5 112,1 40726,0 67,6 32,7 47,8 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря D –218349,9 –109023,4 256676,1 67,2 475026,0 96,7 48,4 66,7 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E –35291,0 –125125,3 43480,0 184,7 78771,0 53,0 45,5 61,8 
______________________ 

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


