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ПЕРЕДМОВА 

 

У статистичному збірнику “Промисловість Дніпропетровщини у 2020 році” наведено 

інформацію, що характеризує промислове виробництво області у 2015,  

2017–2020рр. 

До видання включено дані про випуск та реалізацію промислової продукції, 

середньооблікову чисельність та заробітну плату працівників, зайнятих у промисловості, 

капітальні інвестиції, зовнішньоекономічну діяльність, використання окремих видів 

енергетичних ресурсів, інформацію про фінансові результати роботи промислових 

підприємств, а також щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферу, утворення та 

поводження з відходами. 

Надано інформаційний блок, який дозволяє провести порівняльний аналіз деяких 

показників за окремими регіонами України. 

До основних показників усіх розділів збірника наведено короткі методологічні 

пояснення. 

Деякі відомості за 2020р. можуть бути уточнені у наступних статистичних публікаціях, 

а показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих. 
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1. ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ ТА 

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

    1.1. Основні показники роботи промислових підприємств області 
 

 2015 2017 2018 2019 2020 

Обсяги реалізованої 

промислової 

продукції, млн.грн 302623,4 439478,0 514359,0 486682,4 464138,4 

Індекси промислової 

продукції,  

відсотків до 

попереднього року 92,1 100,1 103,0 101,0 87,8 

Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників,  

осіб 302933 279681 272084 280605 271538 

Середньомісячна 

номінальна заробітна 

плата одного 

штатного 

працівника,  

грн 5353 7831 10367 12757 13471 

Капітальні інвестиції   

(у фактичних цінах), 

млн.грн 15053,8 24456,0 35585,0 41863,7 32716,7 

Фінансовий 

результат до 

оподаткування 

(сальдо),  

млн.грн –14044,4 38334,4 28231,4 31707,9 24849,0 

Чистий прибуток 

(збиток) 

підприємств,    

млн.грн –15046,2 28746,3 18737,7 22788,4 18665,3 

Частка підприємств, 

які одержали збиток 

до оподаткування,   

відсотків до 

загальної кількості 

підприємств 26,6 26,8 26,1 24,6 27,7 

Рівень 

рентабельності 

(збитковості) 

операційної 

діяльності,  

відсотків 2,2 10,4 5,5 5,8 10,8 
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