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Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств 
Кіровоградської області у 2017 році 

 
За попередніми підсумками, у 2017р. фінансовий результат до оподаткування 

великих та середніх підприємств області склав 1833,1 млн.грн прибутку проти                               
3237,1 млн.грн прибутку у 2016р.  

Прибутковими підприємствами, частка яких склала 79,3% (у 2016р. – 82,4%), 
отримано 2911 млн.грн прибутку, що на 1451,9 млн.грн менше ніж у 2016р.  

Питома вага збиткових великих та середніх підприємств області становила 
20,7%, що на 3,1 в.п. більше порівняно з 2016р., загальний обсяг збитку склав 
1077,9 млн.грн та зменшився на 47,8 млн.грн. 
 
 
 
 

Інформацію щодо фінансових результатів діяльності підприємств до 
оподаткування за видами економічної діяльності та за видами промислової діяльності 
наведено в додатках. 

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

 

http://www.kr.ukrstat.gov.ua/


 
Географічне охоплення 
Спостереження охоплює усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях.  
 

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 2017 рік є попередніми. 
Остаточні дані будуть оприлюдненні у жовтні 2018 року.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Довідка: тел. (0522) 33 30 02; e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: http://kr.ukrstat.gov.ua/stat_inf.htm 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області, 2018  
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Додаток 1 

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств  
за видами економічної діяльності у 2017 році  

 

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

 

 

 

Код за 
КВЕД-
2010 

Фінансовий результат  
до оподаткування 

Підприємства,  
які одержали  

прибуток 

Підприємства,  
які одержали 

збиток 

Кількість збиткових 
підприємств у % до 
загальної кількості 

підприємств 

2017, 
тис.грн 

2016, 
тис.грн 

тис.грн 
у %  

до 2016 
тис.грн 

у %  
до 2016 

2017 2016 

Усього  1833077,9 3237143,8 2910954,0 66,7 1077876,1 95,8 20,7 17,6 

Сільське, лісове та рибне господарство A 1393341,6 3006795,0 1565003,6 50,6 171662,0 198,3 10,0 5,3 

Промисловість B+C+D+E 616272,6 104875,6 998241,4 113,9 381968,8 49,5 31,7 29,4 

Будівництво F 8899,3 8317,8 9160,6 109,9 261,3 1866,4 16,7 16,7 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G –161846,4 157384,8 275185,3 90,9 437031,7 300,9 22,2 11,1 
Транспорт, складське господарство, поштова 
та кур'єрська діяльність H –28891,5 –1619,9 32402,0 48,2 61293,5 89,1 30,4 33,3 
Тимчасове розміщування й організація 
харчування I …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

Інформація та телекомунікації J …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

Фінансова та страхова діяльність  K – – – – – – – – 

Операції з нерухомим майном L 824,2 2811,4 1320,2 40,2 496,0 105,2 16,7 28,6 

Професійна, наукова та технічна діяльність M –9530,4 –21029,0 1937,0 100,7 11467,4 50,0 50,0 40,0 
Діяльність у сфері адміністративного  та 
допоміжного обслуговування N 6451,9 –4367,3 9561,3 354,7 3109,4 44,0 21,4 21,4 

Освіта P – – – – – – – – 
Охорона здоров'я та надання соціальної 
допомоги Q –8152,6 –14006,8 2433,4 81,7 10586,0 62,3 33,3 33,3 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

Надання інших видів послуг  S …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

           



Додаток 2 

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств  
за видами економічної діяльності промисловості у 2017 році  

 

 
Код за 
КВЕД-
2010 

Фінансовий результат 
до оподаткування 

Підприємства, 
які одержали 

прибуток 

Підприємства, 
які одержали 

збиток 

Кількість збиткових  
підприємств у % до 
загальної кількості 

підприємств 

2017, 
тис.грн 

2016, 
тис.грн 

тис.грн 
у %  

до 2016 
тис.грн 

у %  
до 2016 

2017 2016 

Промисловість B+C+D+E 616272,6 104875,6 998241,4 113,9 381968,8 49,5 31,7 29,4 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 29422,0 –301397,0 98549,0 269,4 69127,0 20,5 44,4 44,4 

Переробна промисловість C 750730,6 732126,4 892956,2 106,6 142225,6 135,0 19,2 20,5 
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових  
виробів 10-12 238367,6 302715,3 357958,2 95,6 119590,6 166,8 23,1 23,1 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 
Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна 
діяльність 16-18 9113,0 25778,0 9113,0 35,4 – – – – 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 – – – – – – – – 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 21 – – – – – – – – 
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 22, 23 21334,2 2375,4 25697,2 221,1 4363,0 47,2 25,0 37,5 
Металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів, крім машин і устаткування 24, 25 11894,8 16449,3 14064,8 83,2 2170,0 481,2 16,7 16,7 

Машинобудування 26-30 462766,8 392039,2 465286,8 118,5 2520,0 458,2 11,1 5,6 
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної 
продукції 26 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

виробництво електричного устатковання 27 59306,0 45456,0 61655,0 135,6 2349,0 – 33,3 – 
виробництво машин і устатковання, не віднесених до 
інших угруповань 28 376077,0 336945,9 376248,0 111,5 171,0 31,1 9,1 9,1 
виробництво автотранспортних засобів, причепів і 
напівпричепів та інших транспортних засобів  29, 30 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж 
машин і устатковання 31-33 11951,6 7671,4 12831,6 160,7 880,0 281,5 20,0 40,0 

Постачання електроенергії, газу, пари та  
кондиційованого повітря D –139220,6 –276002,8 5807,2 547,2 145027,8 52,3 60,0 60,0 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E –24659,4 –49851,0 929,0 74,0 25588,4 50,1 88,9 50,0 

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


