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9,7 млрд.грн  

прибутковий   
фінансовий результат 

підприємств  

У 2019 році фінансовий результат 

підприємств до оподаткування1 становив, за 

попередніми даними, 9729,1 млн.грн прибутку 

(у 2018 році – 8161,6 млн.грн). 

 
 

 

Темпи зростання (зниження) прибутку та збитків 
(у % до відповідного періоду попереднього року) 

 

73,3% підприємств 

отримали прибутки 

Прибуткові підприємства, частка яких у загальній 

кількості становила 73,3%, отримали 23092,6 млн.грн 

прибутку. Сума прибутків збільшилась відносно 

попереднього року на 31,7%. 

 

Найбільший прибутковий фінансовий результат до оподаткування отримали 

підприємства оптової та роздрібної торгівлі (4369,4 млн.грн), організації, які 

здійснюють операції з нерухомим майном (1669,8 млн.грн), фінансової та страхової 

діяльності (898,9 млн.грн), будівництва (898,1 млн.грн). 

 

                                                           
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. 
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Фінансовий результат підприємств (до оподаткування) за видами економічної діяльності 
у 2019 році 
(млн.грн) 

 
 

 

 

26,7% 

підприємств зазнали 
збитків 

У результаті збиткової діяльності 26,7% 
підприємств зазнали 13363,5 млн.грн збитків, що на 
42,6% більше, ніж у 2018 році. 

 

 
 

Промислові підприємства спрацювали у 2019 році збитково, отримавши 
386,7 млн.грн збитків (до оподаткування). 

 

 

Збитковий фінансовий результат до оподаткування у промисловості склався 
за рахунок підприємств: 

-5298,4 млн.грн 
з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря 

-536,7 млн.грн добувної промисловості 

-274,9 млн.грн з водопостачання; каналізації, поводження з відходами 
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Промисловість

Освіта

Професійна, наукова та технічна діяльність

Транспорт, складське господарство, 
поштова  та кур'єрська діяльність

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Тимчасове розміщування й організація харчування

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Інформація та телекомунікації

Сільське, лісове та рибне господарство

Будівництво

Фінансова та страхова діяльність

Операції з нерухомим майном

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
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У підприємств переробної промисловості у 2019 році зафіксоване прибуткове 
сальдо на суму 5723,3 млн.грн.  

Прибутковий фінансовий результат забезпечили підприємства: 
 

1963,7 млн.грн  
з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів 

1135,6 млн.грн 
з иготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної 
діяльності 

904,0 млн.грн 
з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

 

   
www.lv.ukrstat.gov.ua ve@lv.ukrstat.gov.ua (032) 258-59-89 Ірина Туз 

 
Більше інформації: www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr, Тематичний розділ "Діяльність підприємств" 
© Головне управління статистики у Львівській області, 2020 

 

https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/14/theme_14.php?code=14

