
 

Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами  

за видами економічної діяльності за 2016 рік 
 

 (тис.грн) 

 

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 

Усього1 1671427,6 73,7 10869516,4 26,3 9198088,8 

по великих підприємствах 1278700,0 64,7 2284050,0 35,3 1005350,0 

по середніх підприємствах 127702,3 74,5 4567559,7 25,5 4439857,4 

по малих підприємствах 265025,3 73,7 4017906,7 26,3 3752881,4 

у т.ч. по мікропідприємствах -451835,2 72,1 1608082,4 27,9 2059917,6 

у тому числі  

сільське, лісове та рибне 
господарство 773928,7 80,7 1286220,7 19,3 512292,0 

по великих підприємствах …2 100,0 …2 - - 

по середніх підприємствах 195122,5 80,8 393474,6 19,2 198352,1 

по малих підприємствах 234570,2 80,6 548510,1 19,4 313939,9 

у т.ч. по мікропідприємствах 109047,3 80,2 223958,8 19,8 114911,5 

промисловість 925698,4 72,8 4215650,0 27,2 3289951,6 

по великих підприємствах 182751,0 62,5 1079095,0 37,5 896344,0 

по середніх підприємствах 536371,0 68,6 2450621,1 31,4 1914250,1 

по малих підприємствах 206576,4 73,5 685933,9 26,5 479357,5 

у т.ч. по мікропідприємствах -103553,0 70,0 143192,0 30,0 246745,0 

будівництво -418734,6 71,7 472369,9 28,3 891104,5 

по великих підприємствах - - - - - 

по середніх підприємствах -110856,0 80,8 118000,5 19,2 228856,5 

по малих підприємствах -307878,6 71,4 354369,4 28,6 662248,0 

у т.ч. по мікропідприємствах -201931,6 67,2 143239,3 32,8 345170,9 

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів 1298782,7 79,3 2320642,2 20,7 1021859,5 

по великих підприємствах 339651,0 50,0 448657,0 50,0 109006,0 

по середніх підприємствах 407619,9 86,9 648917,5 13,1 241297,6 

по малих підприємствах 551511,8 79,1 1223067,7 20,9 671555,9 

у т.ч. по мікропідприємствах 85205,7 78,1 508746,7 21,9 423541,0 

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність -633186,6 77,4 481933,6 22,6 1115120,2 

по великих підприємствах - - - - - 

по середніх підприємствах -740394,9 64,0 319189,3 36,0 1059584,2 

по малих підприємствах 107208,3 78,6 162744,3 21,4 55536,0 

у т.ч. по мікропідприємствах 31935,3 76,0 62838,6 24,0 30903,3 

тимчасове розміщування й 
організація харчування -84243,7 74,4 95043,5 25,6 179287,2 

по великих підприємствах - - - - - 

по середніх підприємствах -35319,5 74,1 50065,2 25,9 85384,7 

по малих підприємствах -48924,2 74,4 44978,3 25,6 93902,5 

у т.ч. по мікропідприємствах 237,9 73,8 10512,4 26,2 10274,5 
                                                           
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та з урахуванням зміни 

підприємствами основного виду економічної діяльності у 2016 році. 



 

 

 

 

 

                                                           
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.  
 

 Продовження 
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у % до 
загальної 
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підприємств 

фінансовий 
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фінансовий 
результат 

 інформація та телекомунікації 200771,5 71,2 296769,8 28,8 95998,3 

по великих підприємствах - - - - - 

по середніх підприємствах 99518,4 86,4 142510,6 13,6 42992,2 

по малих підприємствах 101253,1 70,6 154259,2 29,4 53006,1 

у т.ч. по мікропідприємствах 24575,4 69,4 67589,7 30,6 43014,3 

фінансова та страхова діяльність 25240,9 66,7 92604,1 33,3 67363,2 

по великих підприємствах - - - - - 

по середніх підприємствах 3790,0 100,0 3790,0 - - 

по малих підприємствах 21450,9 65,8 88814,1 34,2 67363,2 

у т.ч. по мікропідприємствах -45707,1 63,0 21406,1 37,0 67113,2 

операції з нерухомим майном -418621,7 63,7 879116,2 36,3 1297737,9 

по великих підприємствах …2 100,0 …2 - - 

по середніх підприємствах -435514,0 57,7 47485,4 42,3 482999,4 

по малих підприємствах -395169,7 63,8 419568,8 36,2 814738,5 

у т.ч. по мікропідприємствах -26693,4 63,8 242291,9 36,2 268985,3 

професійна, наукова та технічна 

діяльність -166650,7 68,6 208122,3 31,4 374773,0 

по великих підприємствах - - - - - 

по середніх підприємствах 9613,5 79,2 19798,5 20,8 10185,0 

по малих підприємствах -176264,2 68,4 188323,8 31,6 364588,0 

у т.ч. по мікропідприємствах -223604,2 66,9 122721,9 33,1 346326,1 

діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 137369,9 76,8 414177,4 23,2 276807,5 

по великих підприємствах - - - - - 

по середніх підприємствах 206291,8 82,8 328671,4 17,2 122379,6 

по малих підприємствах -68921,9 76,0 85506,0 24,0 154427,9 

у т.ч. по мікропідприємствах 47860,6 81,9 51795,4 18,1 3934,8 

освіта 8623,0 69,1 13133,3 30,9 4510,3 

по великих підприємствах - - - - - 

по середніх підприємствах 2541,0 80,0 …2 20,0 …2 

по малих підприємствах 6082,0 68,6 8178,3 31,4 2096,3 

у т.ч. по мікропідприємствах 1571,7 61,3 3103,3 38,8 1531,6 

охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 21112,8 70,0 71455,2 30,0 50342,4 

по великих підприємствах - - - - - 

по середніх підприємствах 4147,7 68,2 39444,6 31,8 35296,9 

по малих підприємствах 16965,1 70,2 32010,6 29,8 15045,5 

у т.ч. по мікропідприємствах 8250,4 68,7 14413,0 31,3 6162,6 
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мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок -6936,2 54,2 13185,4 45,8 20121,6 

по великих підприємствах - - - - - 

по середніх підприємствах -15340,1 12,5 …2 87,5 …2 

по малих підприємствах 8403,9 59,4 12660,4 40,6 4256,5 

у т.ч. по мікропідприємствах 8056,7 66,7 8239,1 33,3 182,4 

надання інших видів послуг 8273,2 74,8 9092,8 25,2 819,6 

по великих підприємствах - - - - - 

по середніх підприємствах …2 100,0 …2 - - 

по малих підприємствах 8162,2 74,7 8981,8 25,3 819,6 

у т.ч. по мікропідприємствах 5265,7 74,4 5936,8 25,6 671,1 


