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ПЕРЕДМОВА 
 

Статистичний збірник містить інформацію про діяльність суб’єктів господарювання 

Дніпропетровської області в динаміці за 2010, 2015–2020 роки. 

Збірник підготовлено на підставі даних таких державних статистичних спостережень: 

структурні зміни в економіці України та її регіонів; структурне обстеження кредитних установ; 

структурне обстеження страхових компаній; активи, власний капітал, зобов’язання та 

фінансові результати підприємств.  

            Інформація розміщена у двох розділах збірника. Окремі дані подаються по містах та 

районах області (відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання 

чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-ІХ "Про утворення 

та ліквідацію районів"). 

Статистичні показники сформовано за інституціональним підходом без урахування 

даних по бюджетних установах та банках. 

У розділі 1 “Показники діяльності суб’єктів господарювання” наводиться 

інформація щодо основних показників діяльності суб’єктів господарювання (підприємств-

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) області, України в цілому та за регіонами 

країни. 

У розділі 2 “Показники діяльності підприємств” вміщено такі дані: кількість 

підприємств; кількість зайнятих і найманих працівників; витрати на персонал; обсяги 

реалізованої продукції (товарів, послуг); активи, власний капітал та зобов’язання; фінансові 

результати та рентабельність підприємств. 

Наприкінці збірника наведено методологічні пояснення. 

Усі статистичні показники відображено в цінах і за методологією відповідного року та 

деталізовано за видами економічної діяльності згідно з Класифікацією видів економічної 

діяльності (ДК 009:2010), затвердженою наказом Держспоживстандарту України від 

11.10.2010 № 457 (зі змінами), яка гармонізована з Класифікацією видів економічної діяльності 

Європейського Союзу (NACE Rev.2 – 2006). Інформація за видами економічної діяльності 

надається з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності у 

звітному році, який розраховано відповідно до “Методики розрахунку основного виду 

економічної діяльності підприємства за допомогою спеціального програмного модуля”, 

затвердженої наказом Держстату України від 29.12.2012 № 551. Дані по окремих показниках 

за попередні роки уточнені по відношенню до раніше опублікованих. 

При підготовці даних у цілому по Україні та за її регіонами використано матеріали 

статистичних збірників Державної служби статистики України “Діяльність суб’єктів 

господарювання” та “Регіони України”  за 2020 рік. 

У збірнику інформацію за результатами державних статистичних спостережень за 

2015–2020 роки по Україні наведено без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у 

Донецькій та Луганській областях.  
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1. ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

1.2 Основні показники діяльності суб’єктів господарювання області 

 

 2010 2015 2018 2019 2020 

Кількість суб’єктів господарювання 

Усього, одиниць 146369 158775 140372 148497 153229 
підприємства      

усього, одиниць 27383 27251 29119 31191 30827 

у % до загальної кількості 

суб’єктів 18,7 17,2 20,7 21,0 20,1 
на 10 тис. осіб наявного 

населення, одиниць 82 83 90 98 98 

фізичні особи-підприємці      
усього, одиниць 118986 131524 111253 117306 122402 

у % до загальної кількості 

суб’єктів 81,3 82,8 79,3 79,0 79,9 
на 10 тис. осіб наявного 

населення, одиниць 356 403 346 367 387 

Кількість зайнятих працівників 

Усього, тис. осіб 956,3 835,6 822,2 860,5 868,5 

підприємства      

усього, тис. осіб 762,5 643,9 619,0 656,8 665,7 
у % до загальної кількості 

зайнятих працівників  79,7 77,1 75,3 76,3 76,7 

фізичні особи-підприємці      
усього, тис. осіб 193,8 191,7 203,2 203,7 202,8 

у % до загальної кількості 

зайнятих працівників 20,3 22,9 24,7 23,7 23,3 

Кількість найманих працівників 

Усього, тис. осіб 822,9 696,1 704,6 731,5 740,4 

підприємства      
усього, тис. осіб 748,0 635,9 612,6 645,1 660,0 

у % до загальної кількості 

найманих працівників  90,9 91,4 86,9 88,2 89,1 
фізичні особи-підприємці      

усього, тис. осіб 74,9 60,2 92,0 86,4 80,4 

у % до загальної кількості 
найманих працівників 9,1 8,6 13,1 11,8 10,9 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 

Усього, млн.грн 398025,9 616713,6 1112510,1 1161680,7 1185146,9 

підприємства      
усього, млн.грн 382203,7 584076,0 1050348,3 1088868,6 1100314,4 

у % до загального обсягу 

реалізованої продукції 

(товарів, послуг) 96,0 94,7 94,4 93,7 92,8 
фізичні особи-підприємці      

усього, млн.грн 15822,2 32637,6 62161,8 72812,1 84832,5 

у % до загального обсягу 
реалізованої продукції 

(товарів, послуг) 4,0 5,3 5,6 6,3 7,2 


	ОБКЛАДИНКА
	ПЕРЕДМОВА 
	ЗМІСТ 
	1. ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ
	1.2 Основні показники діяльності суб’єктів господарювання 
області 




