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ПЕРЕДМОВА 
 

Представлена інформація характеризує стан і розвиток промисловості 

регіону у 2018–2020 рр. Видання включає статистичні показники щодо 

індексів промислової продукції, обсягів реалізованої промислової продукції, 

випуск промислової продукції, середньооблікової кількості штатних 

працівників та їхньої середньомісячної заробітної плати, капітальних 

інвестицій, фінансових результатів промислових підприємств за видами 

промислової діяльності відповідно до Класифікації видів економічної 

діяльності (КВЕД) (ДК 009:2010). Показники щодо інноваційної діяльності 

надані за 2015–2019 рр. відповідно до змін в організації та проведенні 

державного статистичного спостереження з "річної" на "один раз на два роки". 

Інформація щодо виробництва промислової продукції надана за 

Номенклатурою продукції промисловості (НПП), яка гармонізована з 

Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського 

Союзу (ЄС) (СРА) та базується на Переліку промислової продукції для ЄС 

(PRODCOM). Дані за 2018–2019 рр. уточнені по відношенню до раніше 

опублікованих.  

У розділі "Міжрегіональні порівняння" наведена інформація за 

регіонами щодо індексів промислової продукції та виробництва окремих видів 

промислової продукції. Матеріали наведені у табличному вигляді та 

графічному зображенні. 
 

СКОРОЧЕННЯ 
 

% – відсоток  

Гкал – гігакалорія 

г – грам 

грн – гривня 

дал – декалітр 

кВт – кіловат  

кВт·год – кіловат-година 

кг – кілограм 

л – літр 
л чист.спирт – літр чистого спирту 
м2 – квадратний метр 

м3 – кубічний метр 

млн –  мільйон 

мм – міліметр 

н.в.і.у. – не віднесено до інших угруповань 

р. – рік 

рр. – роки 

см – сантиметр 

т – тонна 

тис. – тисяча 
у т.ч. – у тому числі 
шт. – штука 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–) – явищ не було 
Нуль (0; 0,0)  – явища відбувались, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними у таблиці  розрядами 
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог 

Закону України "Про державну статистику" щодо 
конфіденційності статистичної інформації 

"у тому числі", "з них" – означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце 
випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при 
округленні сума складових не дорівнює підсумку 
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1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

1.1. Основні показники роботи промисловості  
 

 2018 2019 2020 

    

Обсяг реалізованої промислової продукції,  220439,4 216021,2 213542,8 

млн.грн    

    

Індекс промислової продукції до попереднього року, % 102,9 96,7 95,8 
    

Капітальні інвестиції (у фактичних цінах),     

млн.грн 6957,2 5459,4 5916,5 

    

Середньооблікова кількість штатних працівників1,  

тис. осіб 153,4 153,3 148,5 

    

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного 

штатного працівника2, грн 8097 9459 10205 

    

Фінансовий результат до оподаткування, млн.грн 4467,3 5456,4 2601,4 

    

Частка підприємств, які одержали збиток, % 26,6 26,6 28,3 

    

Рентабельність операційної діяльності, % 3,8 4,2 3,1 

    
______________ 
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб. 

 

 


