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Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств  
Львівської області у 2018 році  

 
За попередніми підсумками, фінансовий результат до оподаткування великих і 

середніх підприємств1 у 2018 році становив 3942,6 млн.грн прибутку (у 2017 році – 
3875,5 млн.грн).  

Прибуток становив 10058,1 млн.грн і порівняно з 2017 роком збільшився на 
13,6%. Збитків допущено на суму 6115,5 млн.грн, що на 22,8% більше, ніж у 2017 році. 

Частка збиткових підприємств у 2018 році становила 24,4% (у 2017 році  23,5%). 
Темпи зростання (зниження) прибутку та збитків 

(у % до відповідного періоду попереднього року) 

 

 
Найбільший прибутковий фінансовий результат отримали підприємства оптової 

та роздрібної торгівлі (2200,8 млн. грн), сільського, лісового та рибного господарства 
(1068,0 млн. грн). Промислові підприємства спрацювали у 2018 році збитково 
(фінансовий результат - 62,5 млн.грн збитку). 

 
Інформацію щодо фінансових результатів діяльності підприємств до 

оподаткування за видами економічної діяльності наведено у додатках. 
 

                                                           
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. 
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Додаток 1 
Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств до оподаткування  

за видами економічної діяльності у 2018 році 

 

Код за 
КВЕД-
2010 

Фінансовий результат  
до оподаткування, тис.грн 

Підприємства, 
які одержали 

прибуток 

Підприємства, 
які одержали 

збиток 

Кількість збиткових 
підприємств у % до 
загальної кількості 

підприємств 

2018 2017 тис.грн 
у % до 
2017 

тис.грн 
у % до 
2017 

2018 2017 

Усього  3942612,9 3875489,6 10058122,1 113,6 6115509,2 122,8 24,4 23,5 
Сільське, лісове та рибне 
господарство A 1067958,5 991756,9 1145754,5 106,5 77796,0 92,1 14,8 11,1 
Промисловість B+C+D+E 62479,6 1371153,8 4909105,3 108,6 4971584,9 157,9 26,2 27,3 
Будівництво F 69971,6 54979,5 154809,6 128,1 84838,0 128,7 15,6 23,9 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів G 2200836,8 1436932,2 2582527,7 141,9 381690,9 99,7 13,5 15,4 
Транспорт, складське 
господарство, поштова  та 
кур'єрська діяльність H 284470,6 200907,7 508381,4 134,0 223910,8 38,6 29,8 44,7 
Тимчасове розміщування й 
організація харчування I 50217,3 242752,8 71220,2 23,2 21002,9 32,6 25,8 21,9 
Інформація та 
телекомунікації J 268369,0 200886,2 268369,0 133,5    5,6 
Фінансова та страхова 
діяльність  K к к к к     
Операції з нерухомим 
майном L 88355,4 35352,3 193512,0 286,2 105156,6 102,1 33,3 29,2 
Професійна, наукова та 
технічна діяльність M 107938,3 442212,3 52856,3 199,9 160794,6 34,3 25,0 18,5 
Діяльність у сфері адміністра-
тивного та допоміжного 
обслуговування N 39837,7 245079,7 63951,4 25,2 24113,7 262,2 43,9 14,6 
Освіта P 1789,0 7694,0 к к к к 60,0 20,0 
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги Q 98050,5 32513,9 102616,5 145,5 4566,0 12,0 14,3 37,0 
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок R 57038,6 34177,1 к к к к 75,0 75,0 
Надання інших видів послуг  S к к к к     

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 
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Додаток 2 
Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств до оподаткування  

за видами економічної діяльності промисловості у 2018 році 

 

Код за 
КВЕД-
2010 

Фінансовий результат  
до оподаткування, тис.грн 

Підприємства, 
які одержали 

прибуток 

Підприємства, 
які одержали 

збиток 

Кількість збиткових 
підприємств у % до 
загальної кількості 

підприємств 

2018 2017 тис.грн у % до  
2017 

тис.грн у % до  
2017 

2018 2017 

Промисловість B+C+D+E 62479,6 1371153,8 4909105,3 108,6 4971584,9 157,9 26,2 27,3 
Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів B 82007,0 73365,1 403924,0 183,7 485931,0 331,6 44,4 22,2 
Переробна промисловість C 3826719,9 3423905,7 4385344,5 102,6 558624,6 65,6 19,4 20,4 

виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 10-12 689940,6 1343420,8 969581,3 62,8 279640,7 140,0 19,3 17,9 
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри,  
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 13-15 847,2 54626,9 96982,2 66,0 96135,0 104,2 26,2 28,6 
виготовлення виробів з дере-
вини, паперу та поліграфічна 
діяльність 16-18 1398879,5 1050635,7 1420430,4 130,5 21550,9 56,7 14,9 14,6 
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 к к к к к к 50,0 50,0 
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції  20 78585,0 39838,0 78585,0 186,2    25,0 
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і  
фармацевтичних препаратів 21 к к к к     
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції 22, 23 405381,0 434762,0 430362,5 91,7 24981,5 72,7 15,6 13,3 
металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устатковання 24, 25 206800,8 139627,7 234260,0 126,6 27459,2 60,5 28,6 22,7 

машинобудування 26-30 785652,7 157423,6 848749,6 177,7 63096,9 19,7 20,5 26,3 

виробництво комп'ютерів, 
електронної та оптичної продукції 26 80309,9 41831,3 80309,9 192,0     
виробництво електричного 
устатковання 27 9788,0 39133,0 к к к к 33,3 33,3 
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Продовження 
 

Код за 
КВЕД-
2010 

Фінансовий результат  
до оподаткування, тис.грн 

Підприємства, 
які одержали 

прибуток 

Підприємства, 
які одержали 

збиток 

Кількість збиткових 
підприємств у % до 
загальної кількості 

підприємств 

2018 2017 тис.грн 
у % до  
2017 тис.грн 

у % до  
2017 2018 2017 

виробництво машин і устатко-
вання, не віднесених до інших 
угруповань 28 274392,7 32938,2 к к к к 14,3 21,4 
виробництво 
автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів  29, 30 421162,1 121787,1 471584,0 143,9 50421,9 24,5 31,3 40,0 
виробництво меблів, іншої 
продукції; ремонт і монтаж 
машин і устатковання 31-33 209981,2 163228,0 224629,6 97,3 14648,4 21,6 16,7 25,0 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря D 3670060,0 1901314,0 108561,0 665,7 3778621,0 197,0 73,3 86,7 
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами E 137132,5 224803,0 11275,8 173,3 148408,3 64,2 70,8 72,0 

     

Символ (к)– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 
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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 

Дані щодо фінансових результатів до оподаткування підприємств за 2018 рік є попередніми. Остаточні дані 
будуть оприлюдненні у листопаді 2018 року. 
 

Географічне охоплення 
Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях. 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка: тел. (032) 258-59-89, Ірина Туз 
Більше інформації: www.lv.ukrstat.gov.ua, Тематичний розділ "Діяльність підприємств" 
© Головне управління статистики у Львівській області, 2019  
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