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Фінансові результати діяльності  
великих та середніх підприємств Чернівецької області 

у 2016 році (попередні дані) 
 
За попередніми підсумками, у 2016р. фінансовий результат до оподаткування 

великих та середніх підприємств становив 345,2 млн.грн прибутку (що на 3,8% менше, ніж 
за 2015р.).  

Прибуток становив 589,3 млн.грн і проти 2015р. зменшився на 25,5%. Збитків 
допущено на суму 244,1 млн.грн (у 1,8 раза менше, ніж за 2015р.). 

Частка збиткових підприємств у 2016р. порівняно з 2015р. збільшилась на 1,5 в.п. і 
становила 24,3%. 

 

 
Інформацію щодо фінансових результатів діяльності підприємств до оподаткування 

за видами економічної діяльності та за видами промислової діяльності наведено в 
додатках. 



  

Географічне охоплення 
Спостереження охоплює 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 регіону 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 2016 рік є попередніми. Остаточні дані 
будуть оприлюдненні у жовтні 2017 року.  
 
 
 
 
 
 
 
Довідка: тел. (0372) 58-13-44; e-mail: gus@cv.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: : http://www.cv.ukrstat.gov.ua/index_statinf/econom/dial.html  

http://www.cv.ukrstat.gov.ua/publiy/2016/dil_pid.html   
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/417/metod_pol_vyk_ fin_ zvit.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/417/metod_pol_vyk_ fin_ zvit.zip
http://www.cv.ukrstat.gov.ua/index_statinf/econom/dial.html
http://www.cv.ukrstat.gov.ua/publiy/2016/dil_pid.html


Додаток 1 
Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств до оподаткування  

за видами економічної діяльності  
у 2016 році (попередні дані) 

 

Фінансовий результат 
 до оподаткування 

Підприємства, 
які одержали 

прибуток 

Підприємства, 
які одержали 

збиток 

Кількість збиткових 
підприємств у % до 
загальної кількості 

підприємств 

 

Код за 
КВЕД- 
2010 

2016р., 
тис.грн 

2015р., 
тис.грн тис.грн у % до 

2015р. тис.грн у % до 
2015р. 2016р. 2015р. 

          
Усього1  345224,9 358920,2 589323,8 74,5 244098,9 56,4 24,3 22,8 

Сільське, лісове та рибне господарство A 114119,0 373636,0 136300,0 36,5 22181,0 х 12,0 – 
Промисловість B+C+D+E 175910,3 9277,7 278645,2 108,9 102734,9 41,7 29,8 28,1 
Будівництво F 11108,0 17432,2 17700,0 80,5 6592,0 145,1 44,4 44,4 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт  
автотранспортних засобів і мотоциклів G 55805,0 –15932,7 …1 …1 …1 …1 …1 15,4 
Транспорт, складське господарство, поштова  
та кур’єрська діяльність H –38774,0 –47222,0 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

Тимчасове розміщування й організація харчування I 1024,6 622,0 1024,6 164,7 – – – – 
Інформація та телекомунікації J – – – – – – – – 
Фінансова та страхова діяльність K …1 …1 – – …1 …1 …1 – 
Операції з нерухомим майном L –12704,0 –23811,0 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

Професійна, наукова та технічна діяльність M …1 …1 …1 …1 – – – – 
Діяльність у сфері адміністративного  
та допоміжного обслуговування N 1754,0 4371,0 1754,0 40,1 – – – – 
Освіта P – – – – – – – – 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q …1 …1 …1 …1 – – – …1 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R …1 …1 …1 …1 – – – – 
Надання інших видів послуг S …1 …1 …1 …1 – – – – 

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



  

Додаток 2 
Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств до оподаткування 

за видами промислової діяльності 
у 2016 році (попередні дані) 

 

Фінансовий результат 
 до оподаткування 

Підприємства, 
які одержали 

прибуток 

Підприємства, 
які одержали 

збиток 

Кількість збиткових 
підприємств у % до 
загальної кількості 

підприємств 

 

Код за 
КВЕД- 
2010 

2016р., 
тис.грн 

2015р., 
тис.грн тис.грн у % до 

2015р. тис.грн у % до 
2015р. 2016р. 2015р. 

          
Промисловість B+C+D+E 175910,3 9277,7 278645,2 108,9 102734,9 41,7 29,8 28,1 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B …1 …1 …1 …1 – – – – 
Переробна промисловість C 173992,3 63647,7 234307,2 129,0 60314,9 51,1 19,0 16,7 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 10–12 –6604,7 –76582,3 37529,2 203,6 44133,9 46,5 25,0 25,0 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13–15 45093,0 46516,0 …1 …1 …1 …1 …1 – 
Виготовлення виробів з деревини, паперу  
та поліграфічна діяльність 16–18 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 – 
Виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 – – – – – – – – 
Виробництво хімічних речовин і хімічної  
продукції 20 …1 …1 …1 …1 – – – – 
Виробництво основних фармацевтичних  
продуктів і фармацевтичних препаратів 21 – – – – – – – – 
Виробництво ґумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 22, 23 18177,0 13483,0 …1 …1 …1 …1 …1 …1 
Металургійне виробництво, виробництво  
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання 24, 25 9529,0 7615,0 9529,0 120,0 – – – …1 

 



  

Продовження 

Фінансовий результат 
 до оподаткування 

Підприємства, 
які одержали 

прибуток 

Підприємства, 
які одержали 

збиток 

Кількість збиткових 
підприємств у % до 
загальної кількості 

підприємств 

 

Код за 
КВЕД- 
2010 

2016р., 
тис.грн 

2015р., 
тис.грн тис.грн у % до 

2015р. тис.грн у % до 
2015р. 2016р. 2015р. 

          
Машинобудування 26–30 84170,0 55401,0 84170,0 151,9 – – – – 

виробництво комп’ютерів, електронної та 
оптичної продукції 26 …1 …1 …1 …1 – – – – 
виробництво електричного устатковання 27 – – – – – – – – 
виробництво машин і устатковання, не  
віднесених до інших угруповань 28 …1 …1 …1 …1 – – – – 
виробництво автотранспортних засобів,  
причепів і напівпричепів та інших  
транспортних засобів  29, 30 – – – – – – – – 

Виробництво меблів, іншої продукції;  
ремонт і монтаж машин і устатковання 31–33 21776,0 13108,0 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 14522,0 –41567,0 42245,0 58,1 27723,0 24,3 50,0 50,0 
Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами E …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

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


