Аналітичні матеріали стосовно узгодженості
оцінок респондентів щодо стану їх ділової активності, виявлених за результатами державного статистичного
спостереження "Стан ділової активності підприємств", із внутрішньорічними статистичними даними
Оцінки респондентів щодо стану їх ділової активності загалом відповідають соціально-економічному стану галузей
економіки, що демонструється нижченаведеною статистичною інформацією:
Очікування респондентів
у ІІ кварталі 2020 року порівняно з І кварталом 2020 року

Статистичні дані Держстату
за підсумками квітня-червня 2020 року

Сільське господарство
 Уповільнення темпів зменшення обсягів виробництва продукції  У ІІ квартал 2020р. сільськогосподарськими підприємствами
реалізовано на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі)
сільськогосподарськими підприємствами
566,0 тис.т (проти 572,3 тис.т у І кварталі ц.р.), одержано яєць від птиці
↓
свійської 2276,6 млн.шт (проти 2336,8 млн.шт у І кварталі 2020р.)
↓
 Зростання цін на продукцію сільського господарства
↑

 Збільшення кількості працівників на сільськогосподарських
підприємствах
↑

 За ІІ квартал 2020р. індекс цін продукції сільського господарства,
реалізованої підприємствами (до попереднього кварталу), становив
113,6%
↑
 Середньооблікова
кількість
штатних
працівників
сільськогосподарських підприємств у ІI кварталі 2020р. становила
366,6 тис. осіб проти 331,3 тис. осіб у I кварталі 2020р.
↑

Промисловість
 Зменшення обсягів виробництва продукції
↓

 Середнє значення індексу промислової продукції (до
попереднього місяця) за квітень-червень 2020р. становило 98,7%
проти 98,5% за січень-березень 2020р.
↓

________________________________

Примітка. Дані 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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промислових

 Зростання відпускних цін на продукцію промисловості
↑

 Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств
промисловості у ІI кварталі 2020р. становила 1791,2 тис. осіб проти
1844,0 тис. осіб у I кварталі 2020р.
↓
 У ІІ кварталі 2020р. індекс цін виробників промислової продукції
(до попереднього кварталу) становив 100,2%
↑

Будівництво
 Зростання цін на роботи, що виконуються будівельними
підприємствами
↑
 Зменшення
кількості
підприємствах
↓

працівників

на

будівельних

 У ІІ кварталі 2020р. індекс цін у будівництві (до попереднього
кварталу) становив 100,6%
↑
 Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств
будівництва у ІІ кварталі 2020р. становила 193,4 тис. осіб проти
194,5 тис. осіб у І кварталі 2020р.
↓

Роздрібна торгівля
 Зменшення обсягу продажу (обороту) на підприємствах
роздрібної торгівлі
↓

 Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі
(юридичних осіб) за квітень-червень 2020р. становив
188,1 млрд.грн, що на 5% менше порівняно із січнем-березнем
2020р. (198,0 млрд.грн)
↓

 Зменшення кількості працівників на підприємствах роздрібної
торгівлі
↓

 Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств за
видами економічної діяльності "Оптова та роздрібна торгівля
автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт" та
"Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
мотоциклами" у ІІ кварталі 2020р. становила 441,4 тис. осіб проти
453,7 тис. осіб у І кварталі 2020р.
↓
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 Зростання цін реалізації товарів у роздрібній торгівлі
↑
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 Індекс споживчих цін (до попереднього місяця) становив:
↑ 100,8% – у квітні 2020р.
↑ 100,3% – у травні 2020р.
↑ 100,2% – у червні 2020р.

Сфера послуг
(крім підприємств, установ, організацій, що надавали послуги у сфері державного управління й оборони, обов’язкового соціального
страхування, освіти, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги)
 Зменшення попиту на послуги (обсягу реалізації послуг)  У ІІ кварталі 2020р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери
нефінансових послуг споживачам, становив 183,9 млрд.грн, що на
підприємств сфери послуг
11,2% менше, ніж у І кварталі 2020р. (207,1 млрд.грн)
↓
↓
 Зменшення кількості працівників на підприємствах сфери  Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств
послуг
сфери послуг у ІІ кварталі 2020р. становила 1573,4 тис. осіб проти
↓
1616,2 тис. осіб у I кварталі 2020р.
↓
 Зростання цін на послуги підприємств сфери послуг
↑

 Індекс споживчих цін (до попереднього місяця) становив:
↑ 100,8% – у квітні 2020р.
↑ 100,3% – у травні 2020р.
↑ 100,2% – у червні 2020р.

