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ПЕРЕДМОВА 
 

Статистичний збірник «Промисловість Львівcької області» містить 

статистичні дані, що характеризують стан та розвиток промисловості області за 

2010–2017 роки. 

Інформація систематизована за тематикою та розміщена в 19 розділах. 

У перших шести розділах наведено інформацію щодо кількості 

промислових підприємств, кількості працівників, їх середньомісячної заробітної 

плати, обсягу та структури реалізованої промислової продукції, індексів 

промислової продукції, обсягу капітальних та іноземних інвестицій, їх структури 

та динаміки, інноваційної діяльності та фінансових результатів підприємств, 

основних показників діяльності малих промислових підприємств. 

У наступних розділах деталізовано інформацію за основними видами 

промислової діяльності. 

В окремий розділ для порівняння виділена інформація за регіонами 

України. 

Публікація містить аналітичний огляд, методологічні пояснення щодо 

методології формування окремих показників, методів їх обчислення. 

У збірнику використані дані Держмитслужби України.  

Сподіваємося, що дане видання буде корисним представникам органів 

влади, підприємцям, науковцям, а також усім, хто займається питаннями оцінки 

та аналізу розвитку промисловості. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СКОРОЧЕННЯ  

 

Гкал  –  гігакалорія 

год  –  година 

грн –  гривня 

дал   –  декалітр 

дол. США  –  долар США 

кВт∙год  –  кіловат-година 

кг  –  кілограм 

ккал  –  кілокалорія 

км  –  кілометр 

л  –  літр 

м  – метр 

м2    –  метр квадратний 

м3    –  метр кубічний 

млн.  –  мільйон 

млрд.  –  мільярд 

т  –  тонна 

тис.  –  тисяча 

шт  –  штука 

%  –  відсоток 
 

 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

Тире (–) – явища не було 

Крапки (...) – відомості відсутні  

Нуль (0; 0,0) – явище відбулося, але у вимірах, менших, ніж ті, що можуть бути      

виражені використаними в таблиці цифровими розрядами 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці неможливе або 

недоцільне 

“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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Промисловість Львівської області у 2017 році  

Промисловість – найважливіша галузь економіки Львівщини. Вона володіє 

найбільшими ресурсами (матеріальними, трудовими, капітальними, фінансовими) і має 

значний вплив на розвиток інших галузей та економіки в цілому, відіграє вирішальну роль у 

забезпеченні людей у найрізноманітніших виробах. 

Промисловість разом з оптовою та роздрібною торгівлею лідирують за вкладом у 

валову додану вартість області. 

У 2017 році в області функціонувало 2611 промислових підприємств (юридичних осіб), 

у тому числі 2275 малих підприємств.  

У 2017 році в області реалізовано промислової продукції на 91,5 млрд.грн, що 

становило 3,5% від загальнодержавного обсягу. За обсягом реалізованої промислової 

продукції Львівщина серед регіонів України була восьмою (після міста Києва, 

Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Харківської та Київської областей). 

У структурі реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2017 році 

найбільшу питому вагу займала переробна промисловість – більше ніж дві третіх (67,9%), 

підприємствам з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря належало 

22,6%, добувній промисловості і розробленню кар’єрів – 7,0%, підприємствам з 

водопостачання; каналізації, поводження з відходами – 2,5%. 

 

Структура обсягу реалізованої промислової продукції  

за видами діяльності у 2017 році  

 

 

Відносно 2016 року структура промисловості змінилася на користь підприємств добувної 

промисловості і розроблення кар’єрів; текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів; металургійного виробництва, виробництва готових 

металевих виробів; машинобудування. 

Водночас зменшився внесок підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів; з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної 

діяльністі; виробництва хімічних речовин і хімічної продукції; з виготовлення основних 

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; з виробництва гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; з виробництва меблів, іншої продукції, ремонту 

і монтажу машин і устатковання; з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря; водопостачання, каналізації, поводження з відходами.  

На відміну від 2014-2016 років, коли у області відбувалося зниження обсягів 

виробництва, у 2017 році досягнуто приросту (6,0%). Потрібно зауважити, що в області 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів; 7,0%

Виробництво харчових 
продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів; 

28,2%

Текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 

матеріалів; 3,7%

Виготовлення виробів з 
деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна 

діяльність; 8,7%

Виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції; 8,3%

Металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і устатковання; 
5,0%

Машинобудування; 7,2%

Постачання електроенергії, 
газу, пари та 

кондиційованого повітря; 
22,6%

Інші види діяльності; 
9,3%
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індекси промислової продукції були вищими, ніж загалом в Україні (за винятком 2010 та 2016 

років). 

Індекси промислової продукції,  

(у % до попереднього року) 

 
Примітка. Дані за 2010р. по Україні наведено без урахування тимчасово окупованої території 

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

Луганській областях. 

 

Незважаючи на зниження у попередні роки обсяг промислової продукції в регіоні у 

2017 році відносно 2010 року збільшився на 16,9%, в Україні загалом – зменшився на 17,3%. 

Збільшення обсягів промислового виробництва у 2017 році відносно 2016 року 

відбулося у 19 регіонах держави, скорочення – у 6 регіонах. За індексом промислової продукції 

Львівщина серед регіонів України посіла 11-е місце. 

Після падіння виробництва у 2016 році (зниження становило 4,4%) у 2017 році обсяг 

продукції на підприємствах добувної промисловості і розробленні кар’єрів зріс на 1,6%.  

Збільшення випуску продукції досягнуто завдяки підприємствам з добування 

кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти і інших корисних копалин та розроблення кар’єрів. 

На підприємствах з добування природного газу відбулося зниження, яке триває в галузі з 2012 

року.  

У переробній промисловості, яка визначає результати промисловості загалом, обсяг 

виробництва зріс на 6,7%. Збільшення обсягів виробництва відбулося майже у всіх видах 

економічної діяльності, за винятком підприємств з виробництва хімічних речовин і хімічної 

продукції. 

Суттєвий вплив на результати промисловості області здійснюють підприємствами з 

виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, оскільки забезпечують більше 

чверті від загальнопромислового обсягу реалізованої продукції (у 2017 році – 28,2%) і 41,5% 

– переробної промисловості. 

Два роки поспіль в галузі зростають обсяги виробництва. Так у 2016 році відносно 

попереднього року обсяг виробництва у галузі зріс на 6,5%, у 2017 році – на 8,9%. У 2017 році 

збільшення обсягів промислового виробництва відбулося на підприємствах з виробництва 

м’яса та м’ясних продуктів; з перероблення та консервування фруктів і овочів; з виробництва 

олії та тваринних жирів; з виробництва молочних продуктів; з виробництва продуктів 

борошномельно-крyп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів; з 

виробництва хліба і хлібобулочних виробів; з виробництва готових кормів для тварин; з 

виробництва тютюнових виробів. 
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Разом з тим, як і у 2016 році, не вдалося наростити обсяг продукції підприємствам з 

перероблення та консервування риби, ракоподібних та молюсків. 

Скоротили виробництво відносно 2016 року підприємства з виробництва інших 

харчових продуктів та з виробництва напоїв. 

На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів другий рік триває нарощування обсягів виробництва, причому у 

2017 році темп приросту був більшим ніж у 2016 році – 12,6% проти 11,4%. Відчутне 

збільшення обсягу продукції відбулося на підприємствах з виробництва шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів.  

Також зріс обсяг продукції на підприємствах текстильного виробництва; на 

підприємствах з виробництва одягу відбулося зменшення обсягу продукції.  

У 2017 році, як і у 2016 році забезпечено приріст виробництва на підприємствах з 

виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (9,0% та 

12,7% відповідно). Зростанню обсягів продукції у 2017 році сприяло, перш за все, суттєве 

збільшення виробництва на підприємствах з виробництва паперу та паперових виробів. Також 

зросли обсяги продукції на підприємствах з оброблення деревини та виготовлення виробів з 

деревини. У поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації відбулося зниження 

обсягів виробництва. 

 Якщо у 2016 році на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної 

продукції спостерігалось збільшення обсягів виробництва порівняно з попереднім роком (на 

2,2%), то у 2017 році приріст виробництва не вдалось забезпечити, і порівняно з 2016 роком 

спад становив 0,1%.  

Упродовж останніх років на підприємствах з виробництва основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів зафіксовано найбільші темпи зростання обсягу 

промислового виробництва серед основних галузей промисловості. Так, у 2015 році (відносно 

попереднього року) приріст становив 15,3%, у 2016 році – 25,8%, у 2017 році – 21,8%. У галузі 

за три роки обсяг продукції збільшився в 1,8 раза. 

У 2017 році, як і у 2016 році, на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, зростали обсяги виробництва. Проте темп 

приросту торік був меншим порівняно з 2016 роком – 2,5% проти 10,6%. На уповільнення 

темпів зростання більшою мірою вплинули підприємства з виробництва іншої неметалевої 

мінеральної продукції. 

На підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих 

виробів (крім машин і устатковання) відносно попереднього року обсяг продукції збільшився 

на 2,4% (у 2016 році зниження становило 2,4%). Зростанню сприяло суттєве збільшення обсягу 

продукції на підприємствах з виробництва готових металевих виробів, крім машин і 

устатковання.  

 У 2017 році відносно 2016 року в машинобудуванні обсяги виробництва зросли на 

1,8%. Збільшився випуск продукції на підприємствах з виробництва комп’ютерів, електронної 

та оптичної продукції; з виробництва машин і устаковання та з виробництва автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (частка цих видів діяльності 

в загальному обсязі реалізованої продукції машинобудування становила 87,5%). Водночас на 

підприємствах з виробництва електричного устатковання (частка яких у машинобудуванні – 

12,5%) відбулося скорочення обсягів виробництва. 

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

останніми роками зростають обсяги виробництва. У 2015 році відносно попереднього року 

приріст становив 17,1%, у 2016 році – 3,5%, у 2017 році – 6,5%. За три роки обсяг продукції у 

галузі збільшився на 29,1%. 

Середньооблікова кількість штатних працівників промислових підприємств з 

кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, що охоплюються державним статистичним 
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спостереженням, у 2017 році становила 115,3 тис. осіб, що на 5,1% більше порівняно з 2016 

роком. Крім того, на умовах зовнішнього сумісництва було зайнято 1,8 тис. осіб, за цивільно-

правовими договорами – 3,6 тис. осіб. 

Майже чверть (24,7%) працівників області була задіяна у промисловості.  

Упродовж 2017 року на промислові підприємства області було прийнято на роботу 37,2 

тис. осіб, тоді як звільнено 34,8 тис. осіб (відповідно 32,3% і 30,2% середньооблікової кількості 

штатних працівників галузі).  

Протягом 2017 року у промисловості продовжувала зростати номінальна заробітна 

плата і за рік у середньому становила 7379 грн, що на 33,3% більше порівняно з 2016 роком. 

Розмір середньомісячної заробітної плати був у 2,3 раза більшим від мінімальної заробітної 

плати (3200 грн) та на 15,5% – від загального рівня в економіці області. 

Вищою від середнього рівня у промисловості заробітна плата була у працівників на 

підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів (12739 грн), з добування кам’яного та бурого вугілля (9176 грн), з виробництва 

автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (8872 грн), 

з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7811 грн).  

Разом з тим, значно нижчою (на 32,9%–13,7%) була заробітна плата працівників 

водопостачання; каналізації, поводження з відходами (4954 грн), з виробництва меблів, іншої 

продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування (5595 грн), з виготовлення виробів з 

деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (6228 грн), з виробництва гумових 

і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (6371 грн).  

Промисловими підприємствами Львівщини у 2017 році освоєно 8,5 млрд.грн 

капітальних інвестицій, що становило 35,4% від загального обсягу в області (у 2016 році – 

6,4 млрд.грн, або 34,2% усіх інвестицій). 

Обсяги інвестицій, спрямовані у добувну промисловість і розроблення кар’єрів, у 2017 

році склали 310,4 млн.грн. 

Майже дві третини від загальнопромислового обсягу інвестицій здійснили 

підприємства переробної промисловості, якими було освоєно 5453,6 млн.грн. Зокрема, значні 

обсяги освоїли підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

(1902,7 млн.грн), машинобудування (1275,3 млн.грн), з виготовлення виробів з деревини, 

паперу та поліграфічної діяльності (681,4 млн.грн), текстильного виробництва, виробництва 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (517,0 млн.грн).  

Вагому частку у загальнопромисловому обсязі капітальних інвестицій у 2017 році 

становили обсяги підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря (30,6%). Ними освоєно 2614,7 млн.грн капітальних інвестицій. 

Підприємствами, що займаються водопостачанням, каналізацією, поводженням з 

відходами, минулого року здійснено 163,0 млн.грн капітальних інвестицій (1,9% 

промислового обсягу).  

Інвестування промисловості сприяло завершенню будівництва у 2017 році низки 

промислових потужностей. Так, на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів введено потужності з виробництва 355,6 т сиру сичужного, плавленого 

та кисломолочного, 0,5 т хлібобулочних виробів, 105 т печива, 2,6 тис.т кормів готових для 

тварин, а також з переробки 1,8 тис.т молока. 

Окрім того, завершено будівництво промислових будівель з пошиття 85 тис.шт 

авточохлів, з виготовлення 21,5 тис.м2 бортових електричних мереж, з виробництва 12 т 

металоконструкцій, жакардової тканини для матраців на 7,7 млн.грн, меблів на 9,3 млн.грн. 

 У 2017 році в області введено в експлуатацію вітроелектростанцію потужністю 3,5 

тис.кВт та дахові сонячні електростанції потужністю 1,7 тис.кВт.  

Станом на 31 грудня 2017 року на промислових підприємствах Львівщини зосереджено 
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505,1 млн.дол іноземного капіталу. Частка промисловості у загальному обсязі прямих 

іноземних інвестицій в області за рік збільшилась на 4,2 в.п. і на кінець 2017 року склала 

42,5%. Найбільше коштів спрямовано у машинобудування, підприємства з виготовлення 

виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, з постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, з виробництва харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів. 

У 2017 році у промислові підприємства області надійшло 38,6 млн.дол іноземних 

інвестицій, що на 34,1/% більше у порівнянні з попереднім роком. У загальнообласному обсязі 

надходжень питома вага промисловості становила 62,5%. Найбільше іноземних інвестицій 

спрямовано у підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря та машинобудування. 

За весь період зовнішньоекономічної діяльності прямі інвестиції в галузь надійшли з 

43 країн світу. Найбільші обсяги іноземного капіталу залучено з Німеччини (102,1 млн.дол), 

Кіпру (80,8 млн.дол), Швейцарії (69,7 млн.дол), Польщі (49,2 млн.дол), Австрії (40,8 млн.дол) 

та Данії (39,5 млн.дол).  

У 2017 році фінансовий результат до оподаткування промислових підприємств 

становив 1422,9 млн.грн прибутку (у 2016 році – 925,7 млн.грн прибутку). 

Підприємства добувної промисловості, як і у попередні роки, зазнали збиткового 

фінансового результату, сума збитків порівняно з 2016 роком зменшилась на 399,5 млн.грн та 

становила 85,4 млн.грн.  

Підприємства переробної промисловості торік отримали 3789,7 млн.грн прибутку (у 

2016 році – 2554,7 млн.грн прибутку). Прибуток у підсумку отримали підприємства з 

виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 1365,4 млн.грн, з 

виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 1106,3 

млн.грн, з виробництва гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції – 490,7 млн.грн, з виробництва меблів, іншої продукції; ремонту і монтажу машин і 

устатковання – 215,7 млн.грн, машинобудування – 202,9 млн.грн, з текстильного виробництва, 

виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 95,5 млн.грн, металургійного 

виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 185,7 

млн.грн, з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 

124,4 млн.грн, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 53,6 млн.грн. 

Серед галузей переробної промисловості збиток одержали підприємства з виробництва 

коксу та продуктів нафтоперероблення – 50,5 млн.грн.  

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

у 2017 році зафіксовано збитковий фінансовий результат у розмірі 2021,4 млн.грн (у 2016 році 

– 904,4 млн.грн збитку). Діяльність підприємств з водопостачання; каналізації, поводження з 

відходами й надалі залишилася збитковою: сума збитків порівняно з 2016 роком збільшилася 

на 20,3 млн.грн і становила 260,0 млн.грн. 

У промисловості частка збиткових підприємств у 2017 році становила 29,3% (у 2016 

році – 27,2%). Найбільшою частка збиткових підприємств у була у водопостачанні; 

каналізації, поводженні з відходами (47,6%), постачанні електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря (46,5%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (35,8%), 

виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (30,8%), машинобудуванні 

(30,4%).  

Рівень рентабельності операційної діяльності промислових підприємств зменшилася з 

4,0% у 2016 році до 3,6% у 2017 році. 

Найбільш ефективною була діяльність підприємств з виробництва основних 

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (21,9%), виготовлення виробів з 

деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (13,9%), виробництва комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції (13,9%), виробництва машин і устатковання, н.в.і.у. 
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(12,8%), виробництва ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції (8,5%), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (8,0%), 

виробництва меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання (7,7%), 

виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (6,5%). Нерентабельною була діяльність 

підприємств з водопостачання; каналізації, поводження з відходами (–10,0%), з виробництва 

коксу та продуктів нафтоперероблення (–3,9%), з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря (–3,2%).  

На фінансовий стан підприємств негативно впливають суттєві розміри дебіторської 

заборгованості. Розмір заборгованості у розрахунках з дебіторами на 31 грудня 2017 року 

становив 40,0 млрд.грн і збільшився порівняно з попереднім роком на 12,7%. Значні обсяги 

дебіторської заборгованості були у підприємств переробної промисловості – 28,3 млрд.грн, 

зокрема з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (10,2 млрд.грн) та 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 8,2 млрд.грн. 

Заборгованість промислових підприємств області перед кредиторами упродовж року 

збільшилась на 2,8% і на кінець 2017 року становила 38,5 млрд.грн (дебіторська заборгованість 

перевищила кредиторську на 4,0% або 1,5 млрд.грн). Найбільші обсяги кредиторської 

заборгованості, як і дебіторської, утворились у переробній промисловості – 21,4 млрд.грн та 

постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –  12,6 млрд.грн. 
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1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

 

1.1 Кількість промислових підприємств 

(одиниць) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Всього  3215 2855 2757 2730 2297 2611 

великі 11 16 10 11 8 9 

середні 388 331 324 307 309 327 

малі 2816 2508 2423 2412 1980 2275 

у тому числі        

мікропідприємства 2109 1835 1807 1800 1371 1631 
 

 

 

 

1.2 Основні показники розвитку промисловості Львівської області  
 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Обсяг реалізованої промис-
лової продукції (товарів, 
послуг)1, млн.грн 25655,3 34620,5 39584,5 58502,0 72385,8 91457,3 

Середньооблікова кількість 
штатних працівників у 
промисловості, тис. осіб 127,0 118,3 117,3 111,2 109,7 115,3 

Середньомісячна номінальна 
заробітна плата одного 
штатного працівника у 
промисловості, грн 2111 3120 3461 4335 5535 7379 

Капітальні інвестиції промис-
лових підприємств2, млн.грн 1975,8 3492,7 2749,1 3648,6 6367,1 8541,7 

Прямі іноземні інвестиції 
(акціонерний капітал) на 
кінець року, млн.дол. США3 354,7 493,0 435,7 396,5 425,8 505,1 

Фінансовий результат до 
оподаткування, млн.грн  59,8 904,3 –3518,8 –3455,1 925,7 1422,9 

Частка збиткових 
підприємств, % 39,4 37,8 36,3 25,8 27,2 29,3 

Рівень рентабельності 
операційної діяльності, % 1,4 

3,8 1,5 1,1 4,0 3,6 

 

                                                           
1 Розраховано за обсягами реалізованої продукції, що відносяться до відповідного виду економічної діяльності за 

КВЕД із врахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших 

адміністративно-територіальних угрупованнях, ніж саме підприємство. 
2 Обліковуются по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією 

місцезнаходження (юридичною адресою). 
3 Дані про прямі інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних осіб-резидентів та постійних 

представництв нерезидентів в Україні з урахуванням адміністративних даних Національного банку України про 

ринкову вартість прямих інвестицій (акцій, майна тощо) підприємств та установ. 
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1.3 Промисловість в економіці області   

(%) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Обсяг промислової продукції у 
загальному випуску  34,0 31,9 31,0 32,7 34,3 … 
Валова додана вартість промисловості 
у загальному обсязі валової  доданої 
вартості  17,4 17,8 17,9 18,7 22,7 … 
Середньооблікова кількість штатних 
працівників у промисловості  22,9 22,9 23,3 23,0 23,1 24,7 
Капітальні інвестиції промислових 
підприємств 22,4 35,6 28,8 27,3 34,2 35,4 
Прямі іноземні інвестиції 
(акціонерний капітал) на кінець року1 30,0 35,7 36,4 36,0 38,3 42,5 

 

 

1.4 Місце Львівської області в Україні за обсягом реалізованої  

      промислової продукції у 2017році2 

1.5 Частка Львівської області в Україні за обсягом реалізованої    

промислової продукції3 
 (%) 

_____________ 
1 

Див. виноску 3 до табл.1.2 
2  Див. виноску 1 до табл.1.2 
3 За 2014-2017 роки без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 

Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

м.Київ 

Дніпропетровська

Харківська

Полтавськ

Донецька

Запорізька

Львівська

Київська

2

3

6

1

4

5

8

7

2,4 2,4
2,5

2,8 

3,3 3,4 3,5

2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
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1.6  Частка Львівської області в Україні з виробництва окремих видів 

       промислової продукції у 2013–2017 роках 

 (%) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Вугілля кам'яне 1,5 2,5 3,8 3,7 4,4 

Нафта сира, у т.ч. нафта, одержана з мінералів 

бітумінозних 5,3 6,2 7,7 8,4 9,2 

Газ природний скраплений або в 

газоподібному стані 3,6 3,4 3,2 3,1 3,3 

Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені - 

туші, напівтуші, четвертини необвалені 3,3 2,2 2,0 1,8 1,4 

Свинина свіжа чи охолоджена - туші, 

напівтуші (уключаючи оброблені сіллю чи 

консервантами для тимчасового зберігання) 5,2 8,2 10,3 13,8 16,7 

Свинина заморожена - туші, напівтуші 43,7 …1 41,9 69,5 73,3 

Кури, курчата (тушки) свіжі чи охолоджені 7,1 6,8 7,5 8,7 10,3 

Сік яблучний 14,7 18,2 13,5 3,5 …1 

Молоко та вершки незгущені й без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин 

жирністю більше 1%, але не більше 6%, у 

первинних пакуваннях об’ємом нетто не 

більше 2 л 6,0 4,7 2,8 1,9 3,5 

Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, 

сметана та інші ферментовані продукти  9,1 7,5 4,9 5,5 6,5 

Вафлі та вафельні облатки (уключаючи 

солоні; крім частково чи повністю покритих 

шоколадом або іншими сумішами, що містять 

какао) 10,0 16,3 20,3 19,0 22,5 

Цукерки шоколадні (крім цукерок із вмістом 

алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи 

плитках) 3,2 5,3 5,7 7,3 6,0 

Горілка з вмістом спирту не більше 45,4 %  13,7 14,1 12,5 12,3 12,6 

Пиво солодове (крім пива безалкогольного і 

пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%),  6,6 8,0 9,5 10,1 10,8 

Води натуральні мінеральні негазовані 47,6 51,9 46,0 48,0 48,9 

Води натуральні мінеральні газовані 36,1 36,9 36,8 37,0 36,8 

Білизна постільна трикотажна машинного чи 

ручного в’язання 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Костюми та комплекти (крім трикотажних), 

чоловічі та хлопчачі 25,6 27,3 22,9 19,7 21,6 

Піджаки та блейзери (крім трикотажних), 

чоловічі та хлопчачі 11,0 8,7 8,6 7,2 9,0 

Жакети та блейзери (крім трикотажних), 

жіночі та дівчачі 19,8 20,9 26,6 13,5 23,9 

Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі 22,1 29,7 26,9 20,5 18,2 

Блузки, сорочки та батники (крім 

трикотажних), жіночі та дівчачі 28,2 33,4 27,0 38,8 33,8 
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Продовження табл.1.6 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Футболки, майки й подібні вироби, 

трикотажні машинного або ручного вʼязання 9,2 17,6 43,9 52,8 44,9 

Панчішно-шкарпеткові вироби інші 

(уключаючи. шкарпетки) 35,3 34,1 24,5 27,0 16,8 

Взуття, призначене для носіння на вулиці, з 

верхом зі шкіри натуральної чоловіче 

(уключаючи чоботи, півчоботи та черевики; 

крім водонепроникного взуття та взуття із 

захисним металевим підноском) 13,7 15,5 13,6 12,7 17,0 

Деревина із сосни уздовж розпиляна чи 

розколота, розділена на шари чи лущена, 

завтовшки більше 6 мм 4,4 4,4 4,0 5,7 4,1 

Деревина хвойних порід уздовж розпиляна чи 

розколота, розділена на шари чи лущена, 

завтовшки більше 6 мм (крім деревини із 

ялини, смереки та сосни  14,3 15,8 16,0 12,9 9,7 

Вікна, двері балконні та їх рами, з деревини 4,8 5,9 4,9 5,8 3,5 

Двері та їх коробки і пороги, з деревини 4,6 5,3 5,1 7,9 11,2 

Папір побутового та санітарно-гігієнічного 

призначення інший 19,8 20,5 …1 …1 27,9 

Коробки та ящики, з паперу або картону 

гофрованих 8,9 6,6 4,5 4,5 5,2 

Фарби та лаки на основi полiакрилових чи 

вiнiлових полiмерів, дисперговані чи 

розчинені у водному середовищі (уключаючи 

емалі та політури) …1 31,4 29,2 25,7 24,7 

Посуд столовий і кухонний, з пластмас 20,6 16,7 14,6 17,5 17,5 

Вироби домашнього вжитку та вироби для 

туалетних кімнат, з пластмас (крім посуду 

столового та кухонного; ванн, душів та 

раковин, біде, унітазів, сидінь та кришок для 

унітазів, бачків змивних та виробів санітарно-

технічних подібних) 2,6 3,4 5,7 6,5 5,5 

Вироби багатошарові ізолюючі зі скла 9,0 10,7 7,7 8,1 8,5 

Цегла невогнетривка керамічна будівельна 

(крім виробів з борошна кам’яного 

кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових) 9,2 11,2 12,4 12,2 12,3  

Суміші будівельні сухі (крім розчинів 

бетонних, готових для використання) 9,8 12,0 12,5 13,0 9,8  

Листи профільовані (ребристі) 

холоднодеформованi, зі сталі нелегованої 7,1 7,9 10,6 8,7 8,4  

Конструкції, виготовлені виключно або 

переважно з листового матеріалу, з металів 

чорних 1,4 1,8 2,0 12,7 14,0  

Електроенергія 1,3 1,3 1,8 1,8 2,2  
_________________ 
1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 

 щодо конфіденційності статистичної інформації. 
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1.7 Обсяг реалізованої промислової продукції за видами економічної 

діяльності 

(млн.грн) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість  25655,3 34620,5 39584,5 58502,0 72385,8 91457,3 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 1184,2 1680,6 2062,0 2847,3 4428,0 6423,9 

Переробна промисловість 19235,0 24894,4 29624,3 44662,8 48800,5 62065,9 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів  6545,0 11253,0 13447,4 18845,8 20983,3 25744,9 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів 876,4 939,3 1343,3 2070,7 2618,4 3394,3 

виготовлення виробів з деревини, 

паперу та поліграфічна діяльність  1917,6 2828,6 3484,6 5021,6 6342,3 7978,1 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення  1780,8 62,0 23,9 1784,0 34,9 41,6 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 615,8 1017,5 985,8 1094,9 1195,8 1406,6 

виробництво основних 

фармацевтичних  продуктів і 

фармацевтичних препаратів 457,9 573,4 716,3 977,5 1422,2 1522,5 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції 2292,8 2784,0 3378,3 5126,0 6224,5 7555,8 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і устатковання 1114,9 991,0 1596,9 3296,2 2473,8 4607,8 

машинобудування 1958,0 2720,9 2794,4 4174,3 4819,9 6551,1 

виробництво комп’ютерів,  

електронної та оптичної продукції 212,4 275,6 141,7 224,1 254,9 351,3 

виробництво електричного 

устатковання 421,4 408,1 480,7 808,7 817,8 821,6 

виробництво машин і устатковання, 

не віднесених до інших угруповань 375,4 239,3 296,5 421,2 678,0 816,8 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів 948,8 1797,9 1875,5 2720,3 3069,2 4561,4 

виробництво меблів, іншої продукції; 

ремонт і монтаж машин і устатковання 1675,8 1724,7 1853,4 2271,8 2685,4 3263,2 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 4713,8 7276,2 7231,7 10201,4 16937,5 20698,7 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 522,3 769,3 666,5 790,5 2219,8 2268,8 
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1.8 Розподіл обсягу реалізованої промислової продукції за видами 
економічної діяльності 

(до підсумку;%) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 4,6 4,9 5,2 4,9 6,1 7,0 

Переробна промисловість 75,0 71,9 74,8 76,3 67,4 67,9 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів  25,5 32,5 34,0 32,2 29,0 28,2 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів 3,4 2,7 3,4 3,5 3,6 3,7 

виготовлення виробів з деревини, 

паперу та поліграфічна діяльність  7,5 8,2 8,8 8,6 8,8 8,7 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення  7,0 0,2 0,1 3,0 0,0 0,0 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 2,4 2,9 2,5 1,9 1,7 1,5 

виробництво основних фармацевтичних  

продуктів і фармацевтичних препаратів 1,8 1,6 1,8 1,7 2,0 1,7 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 8,9 8,0 8,5 8,8 8,6 8,3 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і устатковання 4,4 2,9 4,0 5,6 3,4 5,0 

машинобудування 7,6 7,9 7,0 7,1 6,6 7,2 

виробництво комп’ютерів,  

електронної та оптичної продукції 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 

виробництво електричного 

устатковання 1,6 1,2 1,2 1,4 1,1 0,9 

виробництво машин і устатковання, не 

віднесених до інших угруповань 1,5 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів 3,7 5,2 4,7 4,6 4,2 5,0 

виробництво меблів, іншої продукції; 

ремонт і монтаж машин і устатковання 6,5 5,0 4,7 3,9 3,7 3,6 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 18,4 21,0 18,3 17,4 23,4 22,6 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 2,0 2,2 41,7 1,4 3,1 2,5 
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1.9     Індекси промислової продукції 

(до попереднього року; %) 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 112,8 101,6 101,2 97,2 98,5 99,3 106,0 
 

 

1.10 Індекси промислової продукції за видами економічної діяльності  

  ( до попереднього року; %) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 101,2 97,2 98,5 99,3 106,0 

Добувна та переробна промисловість 101,5 98,0 95,9 98,7 105,9 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 101,5 102,1 102,0 95,6 101,6 

Переробна промисловість 101,4 97,3 94,8 99,3 106,7 

з неї      

виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 101,5 98,0 93,3 106,5 108,9 

текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 105,8 104,2 96,5 111,4 112,6 

виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 99,3 93,9 94,4 112,7 109,0 

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення …1 …1 …1 …1 …1 

виробництво хімічних речовин 

і хімічної продукції 91,1 89,7 73,9 102,2 99,9 

виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 119,9 87,1 115,3 125,8 121,8 

виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 94,4 89,3 102,2 110,6 102,5 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і 

устатковання 97,1 96,3 120,6 97,6 102,4 

машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устатковання 103,1 95,6 95,9 100,5 101,8 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 99,3 91,6 117,1 103,5 106,5 

 

                                                           
1 Див. виноску до табл. 1.6. 
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1.11 Виробництво окремих видів промислової продукції  
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Вугілля кам’яне, тис.т 972,7 1159,4 1150,8 1158,0 1055,1 

Нафта сира, у т.ч. нафта одержана з мінералів 

бітумінозних, тис.т 117,6 123,5 138,3 134,0 138,3 

Газ природний скраплений або в газоподібному 

стані, млн.м3 769,7 678,2 642,4 625,5 670,1 

Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені - туші, 

напівтуші, четвертини необвалені, т 2036 1224 986 1072 818 

Свинина свіжа чи охолоджена - туші, напівтуші 

(уключаючи оброблені сіллю чи консервантами 

для тимчасового зберігання), т 11288 19079 24266 32845 37723 

Яловичина і телятина (туші, напівтуші, четвертини, 

відруби) заморожені, т 1090 …1 …1
 …1

 1143 

Свинина заморожена - туші, напівтуші, т 2316 …1 5200 5142 4837 

Кури, курчата (тушки) свіжі чи охолоджені, т 31315 25698 24431 25667 32900 

Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса, 

субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби і 

харчові продукти на їхній основі (крім виробів 

ковбасних з печінки та страв готових), т 6134 7025 6339 6589 6467 

Сік яблучний, тис.л 25645,4 31445,0 11639,9 2586,6 …1 

Джем, мармелад, пюре, желе, конфітюри, повидло, 

варення, з інших плодів і горіхів, піддані 

тепловому обробленню (крім продуктів 

гомогенізованих), т 590 1499 1102 2111 …1 

Молоко та вершки незгущені й без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин жирністю 

більше 1%, але не більше 6%, у первинних 

пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, т 32810 23948 13205 8773 16774 

Масло вершкове жирністю не більше 85%, т 1981 2198 1084 1548 2914 

Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, 

сметана та інші ферментовані продукти, т 34551 25220 14493 16011 17599 

Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т 63787 60802 60159 57491 67342 

Вафлі та вафельні облатки (уключаючи солоні; 

крім частково чи повністю покритих шоколадом 

або іншими сумішами, що містять какао), т 7470 8855 9743 9409 11484 

Цукерки шоколадні (крім цукерок із вмістом 

алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи 

плитках), т 4180 4569 3380 3797 3214 

Горілка з вмістом спирту не більше 45,4 % , тис.дал 3844,6 3022,1 2328,8 2041,7 1721,3 

Пиво солодове (крім пива безалкогольного і пива з 

вмістом алкоголю не більше 0,5%), тис.дал 18142,2 19479,8 18578,9 18329,2 19321,4 

Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал 19229,4 18669,7 16560,4 20734,7 22141,7 

Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал 31942,1 30456,2 26770,1 27011,5 27210,2 

Білизна постільна трикотажна машинного чи 

ручного в’язання, т 5602 5604 5825 6004 7692 
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 Продовження табл.1.11 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), 

жіночі та дівчачі, тис.шт 423,3 467,1 324,0 620,8 574,7 

Футболки, майки й подібні вироби, трикотажні 

машинного або ручного вʼязання, тис.шт 1894,7 2310,2 2194,6 2797,4 2739,8 

Панчішно-шкарпеткові вироби інші (уключаючи. 

шкарпетки), тис.пар 14517,2 12496,6 11830,3 13640,3 8732,0 

Взуття, призначене для носіння на вулиці, з 

верхом зі шкіри натуральної чоловіче (уключаючи 

чоботи, півчоботи та черевики; крім 

водонепроникного взуття та взуття із захисним 

металевим підноском), тис.пар 150,9 123,8 136,3 126,7 136,2 

Деревина хвойних порід уздовж розпиляна чи 

розколота, розділена на шари чи лущена, 

завтовшки більше 6 мм (крім деревини із ялини, 

смереки та сосни), тис.м³ 48,4 47,5 63,5 56,4 39,7 

Шпон, листи для фанери клеєної, деревина інша, 

уздовж розпиляна, розділена на шари чи лущена, 

завтовшки 6 мм і менше, з деревини листяних 

порід, м³ … 14138 25077 24831 19595 

Вікна, двері балконні та їх рами,  

з деревини, тис.шт 62,5 60,8 49,2 50,7 38,5 

Двері та їх коробки і пороги, з деревини, тис.шт 66,9 64,0 56,2 68,4 107,2 

Папір побутового та санітарно-гігієнічного 

призначення інший, т 23947 25408 …1 …1 33482 

Коробки та ящики, з паперу або картону 

гофрованих, т 44023 30457 17626 19390 23536 

Фарби та лаки на основi полiакрилових чи 

вiнiлових полiмерів, дисперговані чи розчинені у 

водному середовищі (уключаючи емалі та 

політури), т …1 20916 17697 19135 18795 

Мiшки та пакети (у т.ч. конусоподiбнi), з полiмерiв 

етилену (не включаючи із синтетичних 

текстильних матеріалів), т 1956 1602 1593 1880 1628 

Вироби багатошарові ізолюючі зі скла, тис.м² 310,9 234,3 161,4 197,1 222,3 

Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім 

виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи 

ґрунтів діатомітових), тис.м³ 198,0 249,5 272,2 266,3 255,7 

Суміші будівельні сухі (крім розчинів бетонних, 

готових для використання), тис.т 173,1 192,5 197,1 220,7 216,3 

Листи профільовані (ребристі) 

холоднодеформованi, зі сталі нелегованої, т 13068 10078 12482 13518 13732 

Комплекти ізольованих проводів для свічок 

запалювання для двигунів та комплекти проводів 

інші для засобів транспортних, апаратів літальних 

та суден, т 38913 40234 70407 54411 59598 

Електроенергія, млн.кВт·год 2593,0 2323,4 2929,0 3017,5 3378,2 
 

_________________ 
1Див. виноску до табл.1.6 
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1.12 Експорт окремих видів промислової продукції  
 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

М’ясо та харчові субпродукти, т – 2675,9 6048,6 5446,1 6789,7 6188,7 

Молоко та молочні продукти, т 32,0 10,0 36,0 65,0 24,0 132,2 

Масло вершкове, т – – – – – 80,0 

Сири, т 8,2 10,7 15,0 11,9 11,8 10,8 

Соки з плодів або соки овочеві, тис.т 12,1 60,7 50,6 8,0 27,3 17,8 
Борошно пшеничне або пшенично-

житнє, т 20,0 – 421,2 1482,0 3053,9 – 

Крупи зернових, т  2,6 0,2 3,8 2,0 – – 

Олія соняшникова, тис.т 76,1 60,7 31,2 46,9 68,2 88,5 

Вироби і консерви м’ясні, т 57,3 19,6 20,3 – – – 

Цукор білий, т – 780,5 1114,9 2539,0 42682,3 124071,9 

Кондитерські вироби з цукру, т 12,3 0,1 28,0 102,3 67,3 146,6 
Шоколад та продукти, що містять 

какао, т 404,4 837,8 987,5 466,6 367,2 1014,0 
Хлібобулочні та кондитерські вироби з 

борошна, т 640,9 725,9 785,9 1747,5 3744,8 5139,5 

Напої безалкогольні, т 5054,8 4629,3 3000,4 3687,0 5576,1 4375,2 

Пиво солодове, т 2022,5 3514,7 2267,6 1090,2 1378,5 1391,2 

Спирт етиловий неденатурований, т 3788,7 0,4 0,2 1,8 0,5 – 
Горілка, лікери та інші алкогольні 

напої, т 267,8 847,0 959,7 2815,9 8348,9 4328,2 

Цигарки з тютюну, млн.шт 218,7 38,5 44,3 246,7 605,0 189,0 

Сірка, тис.т 3,2 1,2 1,5 0,8 1,0 1,1 

Цемент, тис.т – 49,5 1,9 0,2 0,1 0,0 

Вугілля кам’яне, тис.т 1,7 1,3 2,1 0,7 0,4 6,3 

Продукти переробки нафти, тис.т 104,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

у тому числі рідке паливо (мазут) 95,9 – – – – – 

Фармацевтичні товари, т 386,7 253,4 198,0 15,4 12,1 12,9 

з них лікарські засоби, т 386,1 235,1 197,8 5,2 11,9 9,7 

Добрива, т 255,2 147,5 844,0 – 0,0 10,1 

Лісоматеріали оброблені, тис.т 47,6 59,2 74,9 83,0 126,1 137,7 

Плити деревостружкові, тис.м3 253,6 202,4 229,9 305,5 285,7 260,2 

Папір та картон, тис.т 23,3 51,7 47,8 38,3 36,6 49,2 

з них папір газетний 1,8 – – – – – 

Чорні метали, тис.т 
11,2 0,3 0,2 23,0 0,2 0,9 

Вироби з чорних металів, тис.т 
7,9 10,7 7,2 9,2 12,0 13,8 

Автонавантажувачі, шт 
81 61 13 11 7 5 

Машини сільськогосподарські для 

обробки грунту, шт 
8 85 – 190 16 50 

Верстати токарні металорізальні, шт 
7 3 3 – – – 
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Продовження табл.1.12 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Верстати металорізальні для сверд-

ління, розточування, фрезерування, 

нарізання різьби, шт 2 5 4 3 2 – 
Телевізори, шт 475 844 1 13 3 52 
Трактори, шт 27 5 49 56 33 9 
Автобуси, шт 2 1 – 1 – – 
Автомобілі вантажні, шт – 6 4 10 5 1 
Автомобілі спеціальні, шт 26 11 1 8 2 1 

з них автокрани 20 5 1 – – – 

Меблі, млн.дол. США 44,4 105,8 112,8 100,6 130,5 196,5 
 

1.13 Імпорт окремих видів промислової продукції  

 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

М’ясо та харчові субпродукти, тис.т 81,6 51,3 42,4 29,1 32,6 49,6 

Риба і ракоподібні, тис.т 2,6 1,8 0,9 4,2 8,6 11,8 

Молоко та молочні продукти, т 241,3 205,9 7,8 35,0 26,1 96,9 

Сири, т 91,3 326,3 169,6 125,2 312,9 533,6 
Борошно пшеничне або пшенично-

житнє, т 3,8 – 0,6 4,2 1,5 7,0 

Крупи зернових, т  2,6 0,2 22,0 0,2 – – 

Олія соняшникова, т – – – – – – 

Вироби і консерви м’ясні, т 252,2 1422,5 165,4 46,9 14,4 272,4 

Вироби і консерви рибні, т 292,2 206,4 116,1 264,4 311,2 228,3 

Цукор, т 2,5 2,0 65,8 115,4 120,5 2,8 

Кондитерські вироби з цукру, т 761,0 217,3 45,5 65,2 184,8 504,7 

Какао, тис.т 4,6 3,8 3,6 3,1 2,8 3,0 

Шоколад та продукти, що містять 

какао, т 109,6 87,6 172,9 62,6 100,8 163,7 

Хлібобулочні та кондитерські вироби з 

борошна, т 275,8 561,0 818,3 653,2 677,4 1177,7 

Напої безалкогольні, т 353,6 403,1 277,6 142,1 372,9 200,2 

Пиво солодове, т 8,9 188,7 57,4 5,0 6,9 9,6 

Вина натуральні, т 138,3 271,7 139,5 46,8 153,9 451,3 

Горілка, лікери та інші алкогольні 

напої, т 306,7 1195,6 616,7 467,0 461,4 704,5 

Тютюнова сировина, т 1155,2 888,7 815,0 782,2 2000,2 4854,3 

Цигарки з тютюну, млн.шт 200,5 356,1 405,4 373,7 220,8 333,3 

Сірка, тис.т 4,6 4,4 3,8 1,2 1,6 2,2 

Цемент, тис.т 0,0 7,3 0,0 14,5 75,4 79,8 
Вугілля кам’яне, тис.т 84,4 – 1,9 73,7 132,8 136,3 
Продукти переробки нафти, тис.т 546,2 714,5 937,9 132,4 80,4 57,0 
у тому числі       
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Продовження табл.1.13 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

бензини моторні 252,4 290,2 392,6 2,9 5,3 6,3 
дизпаливо (газойлі) 285,1 418,8 – – – – 
рідке паливо (мазут) 2,5 – – – – – 
мастила та оливи 6,2 4,5 4,7 5,2 9,2 8,7 
Фармацевтичні товари, т 172,6 352,6 212,9 81,7 761,8 113,4 
  з них лікарські засоби 88,2 26,3 21,2 21,0 32,4 19,9 
Добрива, тис.т 74,6 16,2 5,1 70,9 50,7 89,4 
Каучук натуральний, т 15,0 6,7 2,9 3,0 4,0 2,8 
Каучук синтетичний, т 410,1 88,8 131,2 16,8 600,1 654,2 
Шини пневматичні гумові, тис.шт 204,2 20,1 13,9 68,0 204,3 213,0 
Лісоматеріали оброблені, т 164,8 52,3 7,8 57,8 26,0 116,1 
Плити деревостружкові, тис.м3 17,4 11,3 8,5 3,7 1,8 10,4 
Целюлоза, тис.т 4,6 3,7 3,6 4,0 5,5 6,5 

Папір та картон, тис.т 73,7 80,0 67,4 58,9 56,5 63,3 

з них папір газетний, тис.т 16,3 10,6 9,7 9,0 9,9 9,8 

Тканини вовняні, т 167,2 155,4 156,4 210,4 219,4 208,2 

Тканини бавовняні, т 978,4 690,7 750,5 1918,3 876,6 760,5 

Плитка керамічна облицювальна, тис.м2 1054,1 2963,5 1899,7 1412,1 2002,1 2128,2 

Чорні метали, тис.т 68,4 85,1 67,5 67,9 74,6 69,3 

Вироби з чорних металів, тис.т 24,1 25,2 19,4 20,2 24,9 30,0 

Інструменти змінні для ручних знарядь, 

верстатів; інструменти для волочіння, 

пресування металу, буріння, т 82,6 104,9 78,5 80,2 105,6 134,2 

Автонавантажувачі, шт 245 203 189 176 501 261 

Машини сільськогосподарські для 

обробки грунту, шт 231 105 48 179 188 6515 

Комбайни зернозбиральні, шт 40 38 28 32 56 61 

Верстати токарні металорізальні, шт 5 7 5 4 9 10 

Верстати металорізальні для свердління, 

розточування, фрезерування, нарізання 

різьби, шт 456 123 11 8 10 573 

Телевізори, тис.шт 13,2 28,3 15,3 16,6 26,2 42,1 

Трактори, шт 414 327 219 427 627 4943 

Автобуси1, шт 41 88 49 66 21 27 

Автомобілі легкові1, шт 106 365 209 1627 2137 4644 

Автомобілі вантажні1, шт 1984 3037 2360 1222 944 1306 

Автомобілі спеціальні, шт 26 25 44 49 34 64 

Меблі, млн.дол. США 10,4 14,6 12,1 9,6 12,1 16,5 
                                                           
1 Без урахування транспортних засобів, завезених фізичними особами для власного користування. 
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2. ПРАЦЯ У ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

2.1 Cередньооблікова кількість штатних працівників1 за видами 

економічної діяльності у промисловості 
 (осіб) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 126980 118343 117322 111249 109700 115268 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 13745 14650 14387 13338 12428 12013 

добування кам’яного та бурого вугілля 10400 10989 10649 9963 9238 8318 

Переробна промисловість  89777 80753 80530 77098 77798 83938 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 15022 15540 15073 14230 14120 15614 

текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 12338 10615 11261 11075 11805 13498 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 9368 7814 7593 7714 7044 8689 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 2641 1218 1122 1059 1035 790 

виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 2279 856 849 706 732 728 

виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 929 1111 1134 1124 1202 1188 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 9519 8769 8982 7919 8406 8454 

металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин і 

устатковання 5049 4318 4443 3753 3803 3484 

виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції 1316 2524 2303 2041 1866 861 

виробництво електричного устатковання 3290 2656 2406 2143 2834 4246 

виробництво машин і устатковання, не 

віднесених до інших угруповань 4330 3159 1720 1815 2097 1854 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів 8123 9233 14222 14976 13345 16132 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устатковання 15573 12940 9422 8543 9509 8398 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 16424 16410 15976 15215 14352 14095 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 7034 6530 6429 5598 5122 5222 
 

___________________________ 
1 Тут і надалі дані наведено за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб. 
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2.2 Розподіл середньооблікової кількості штатних працівників за видами 
економічної діяльності у промисловості 

(%) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 10,8 12,4 12,3 12,0 11,3 10,4 

добування кам’яного та бурого вугілля 8,2 9,3 9,1 9,0 8,4 7,2 

Переробна промисловість  70,8 68,2 68,6 69,3 70,9 72,9 

виробництво харчових продуктів, напоїв 

і тютюнових виробів 11,8 13,1 12,8 12,8 12,9 13,6 

текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 9,7 9,0 9,6 10,0 10,8 11,7 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 7,4 6,6 6,5 6,9 6,4 7,6 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 2,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,7 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 1,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 

виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 0,7 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 7,5 7,4 7,6 7,1 7,7 7,3 

металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин 

і устатковання 4,0 3,7 3,8 3,4 3,5 3,0 

виробництво комп’ютерів, електронної 

та оптичної продукції 1,1 2,1 2,0 1,8 1,7 0,8 

виробництво електричного устатковання 2,6 2,2 2,0 1,9 2,6 3,7 

виробництво машин і устатковання, не 

віднесених до інших угруповань 3,4 2,7 1,5 1,6 1,9 1,6 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів 6,4 7,8 12,1 13,5 12,1 14,0 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устатковання 12,3 10,9 8,0 7,7 8,6 7,3 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 12,9 13,9 13,6 13,7 13,1 12,2 

Водопостачання; каналізація, поводження 

з відходами 5,5 5,5 5,5 5,0 4,7 4,5 
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2.3 Кількість працівників за формами зайнятості та видами економічної 
діяльності у промисловості у 2017 році 

 

 

Середньо-

облікова 

кількість 

штатних 

працівників, 

осіб 

Кількість працівників 

позаоблікового складу, осіб 

працювали за 

цивільно-

правовими 

договорами 

зовнішні 

cумісники 

Промисловість  115268 3562 1780 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 12013 96 98 

з них добування кам’яного та бурого 

вугілля 8318 38 9 

Переробна промисловість  83938 3082 1496 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 15614 452 312 

текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 13498 51 186 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 8689 873 234 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 790 16  

виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 728 27 14 

виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 1188 66 44 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 8454 741 362 

металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин і 

устатковання 3484 206 76 

виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції 861 24 62 

виробництво електричного устатковання 4246 195 32 

виробництво машин і устатковання, не 

віднесених до інших угруповань 1854 48 45 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів 16134 277 45 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устатковання 8398 106 85 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 14095 294 136 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 5222 90 50 

 

  



ПРАЦЯ У ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

 

 

Промисловість Львівської області 
 

36 

2.4 Динаміка кількості працівників, які знаходились в умовах  

      вимушеної неповної зайнятості за видами економічної діяльності 

      у промисловості у 2017 році 
 Знаходились у відпустках без збереження  

заробітної плати (на період припинення                    

виконання робіт) 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал 

осіб 

Промисловість  2434 1302 1196 1225 
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 152 8 94 41 

добування кам’яного та бурого 
вугілля 32 − 37 − 

Переробна промисловість  2193 1205 993 1151 
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 636 17 68 117 
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 71 605 411 353 
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 112 29 40 31 
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення − − − − 
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції − − − − 
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів − − − − 
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції 420 229 196 220 
металургійне виробництво, 
виробниц-тво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 135 162 111 75 
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції 356 3 4 83 
виробництво електричного 
устатковання − − − − 
виробництво машин і устатковання, 
не віднесених до інших угрупувань 26 − − 112 
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів 88 7 76 102 
виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і 
устатковання 349 153 87 58 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 52 48 91 33 
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 37 41 18 − 
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Продовження табл. 2.4 

 

Переведені з економічних причин на неповний робочий 

день (тиждень) 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал 

осіб 

Промисловість  5893 4229 4698 3744 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 54 − − − 

добування кам’яного та бурого 

вугілля − − − − 

Переробна промисловість  5760 3776 4240 3590 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 842 265 724 403 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів 671 125 163 163 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 528 404 422 168 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 603 422 294 170 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 76 96 44 − 

виробництво основних фармацев-

тичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів − − − − 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 1040 568 522 801 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і устатковання 72 38 29 87 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції 13 124 122 162 

виробництво електричного 

устатковання 142 123 89 50 

виробництво машин і устатковання, 

не віднесених до інших угрупувань 112 132 128 111 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів 721 437 881 651 

виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж машин і 

устатковання 940 1042 822 824 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря 79 430 458 154 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами − 23 − − 
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2.5. Динаміка рівня вимушеної неповної зайнятості за видами економічної  

       діяльності у промисловості у 2017 році 
 

 Знаходились у відпустках без збереження  

заробітної плати (на період припинення                    

виконання робіт) 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
IV 

квартал 

% до середньооблікової кількості штатних 

працівників відповідного виду діяльності 

Промисловість  2,1 1,1 1,0 1,1 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 1,2 0,1 0,8 0,4 

добування кам’яного та бурого вугілля 0,4 − 0,5 − 

Переробна промисловість  2,6 1,4 1,2 1,4 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 4,1 0,1 0,4 0,7 

текстильне виробництво, вироб-

ництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів 0,5 4,4 3,1 2,6 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 1,3 0,3 0,5 0,3 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення − − − − 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції − − − − 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів − − − − 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції 5,1 2,6 2,3 2,6 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і устатковання 4,1 4,5 3,2 2,1 

виробництво комп’ютерів, електронної 

та оптичної продукції 39,4 0,3 0,5 10,0 

виробництво електричного 

устатковання − − − − 

виробництво машин і устатковання, не 

віднесених до інших угрупувань 1,4 − − 6,0 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів 0,6 0,0 0,5 0,6 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устатковання 4,1 1,9 1,0 0,7 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 0,4 0,3 0,7 0,2 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 0,7 0,8 0,3 − 
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 Продовження табл. 2.5 

 

Переведені з економічних причин на неповний 

робочий день (тиждень) 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 
IV 

квартал 

% до середньооблікової кількості штатних 

працівників відповідного виду діяльності 

Промисловість  5,1 3,7 4,1 3,2 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 0,4 − − − 

добування кам’яного та бурого вугілля ̶ − − − 

Переробна промисловість  6,9 4,5 5,0 4,3 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 5,4 1,7 4,6 2,6 

текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 4,9 0,9 1,2 1,2 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 6,3 4,7 4,8 1,9 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 61,3 48,8 40,1 29,4 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 10,7 12,9 5,8 − 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів ̶ − − − 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 12,7 6,5 6,1 9,6 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і устатковання 2,2 1,1 0,8 2,4 

виробництво комп’ютерів, електронної 

та оптичної продукції 1,4 14,2 14,5 19,6 

виробництво електричного 

устатковання 3,7 3,0 1,9 1,1 

виробництво машин і устатковання, не 

віднесених до інших угрупувань 6,1 7,1 6,9 6,0 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів 4,5 2,7 5,4 4,0 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устатковання 10,9 12,8 9,8 9,7 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 0,5 3,1 3,4 1,1 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами ̶ 0,4 − − 
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2.6 Рух робочої сили за видами економічної діяльності у промисловості у   

      2017 році 

 

Прий- 

нято, 

 осіб 

Вибуло, осіб 
У % до середньооблікової 

кількості штатних працівників 

усього 

 з них з причин  

 прий- 

 нято 
вибуло 

 у тому  числі 

 з причин 
плин- 

ності 

кадрів 

скоро- 

чення 

штатів 

плин- 

ності 

кадрів 

скоро- 

чення 

штатів 

Промисловість  37178 34808 31419 471 32,3 30,2 27,3 0,4 
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 1363 2061 1501 6 11,3 17,2 12,5 0,0 

добування кам’яного та бурого 
вугілля 817 1512 1106 − 9,8 18,2 13,3 − 

Переробна промисловість  31749 27886 26195 431 37,8 33,2 31,2 0,5 
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 6901 6325 5553 3 44,2 40,5 35,6 0,0 
текстильне виробництво, вироб-
ництво одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 4199 3714 3539 74 31,1 27,5 26,2 0,5 
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 3422 2491 2407 1 39,4 28,7 27,7 0,0 

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 44 502 440 56 5,6 63,6 55,7 7,1 

виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 165 187 187 − 22,7 25,7 25,7 − 

виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 227 198 170 − 19,1 16,7 14,3 − 
виробництво гумових і пласт-
масових виробів, іншої 
немталевої мінеральної продукції 4003 3483 3363 15 47,3 41,2 39,8 0,2 
металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устатковання 933 865 802 52 26,8 24,8 23,0 1,5 
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної 
продукції 149 228 168 55 17,3 26,5 19,5 6,4 
виробництво електричного 
устатковання 3751 3038 3024 7 88,3 71,5 71,2 0,2 
виробництво машин і 
устатковання, не віднесених до 
інших угруповань 483 461 450 5 26,0 24,9 24,3 0,3 

виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів 
та інших транспортних засобів 4737 3742 3624 37 29,4 23,2 22,5 0,2 

виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж 
машин і устатковання 2735 2652 2468 126 32,6 31,6 29,4 1,5 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 2917 3353 2243 25 20,7 23,8 15,9 0,2 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 1149 1508 1480 9 22,0 28,9 28,3 0,2 
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2.7 Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної 
діяльності у промисловості 

 

(у середньому на одного штатного працівника; грн) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість  2111 3120 3461 4335 5535 7379 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 3497 4958 5481 6160 6761 9038 

добування кам’яного та бурого вугілля 3523 5095 5517 6131 6479 9176 

Переробна промисловість  1841 2707 3038 4021 5291 7219 

виробництво харчових продуктів, напоїв 

і тютюнових виробів 1827 2922 3218 4031 5189 6830 

текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 1484 1916 2458 3666 5467 7038 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 1534 2337 2612 3330 4538 6228 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 2534 3318 3487 4788 5241 6477 

виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 2268 2968 4136 6662 5733 7721 

виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 3122 5406 5944 7487 9277 12739 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 1685 2504 2602 3263 4695 6371 

металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин 

і устатковання 1535 2415 2612 3680 4911 7595 

виробництво комп’ютерів, електронної 

та оптичної продукції 1695 2582 2754 3314 4292 6586 

виробництво електричного устатковання 1777 2411 2571 3505 5130 8158 

виробництво машин і устатковання, не 

віднесених до інших угруповань 1656 2266 2876 3544 4796 7328 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів 2343 3291 3800 5239 6673 8872 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устатковання 2077 3025 2972 3433 4345 5595 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 2656 3869 4114 4752 6455 7811 

Водопостачання; каналізація, поводження 

з відходами 1580 2223 2611 3181 3685 4954 
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2.8  Відхилення середньої заробітної плати від загальнопромислового рівня   

       за видами економічної діяльності у промисловості у 2017 році

  
(%) 

 

 
 
 
 

1 виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 

9 текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі  шкіри та інших 

матеріалів 
2 добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 

10 виробництво харчових продуктів, напоїв 

і тютюнових виробів 
3 виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів 

11 виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції 

4 виробництво електричного устатковання 12 виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 
5 постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 

13 виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 
6 виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 

14 виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 
7 металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин і 

устатковання 

15 виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устатковання 

8 виробництво машин і устатковання, не 

віднесених до інших угруповань 

16 водопостачання; каналізація, поводження 

з відходами 
 
 

 

72,7

22,5
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2.9 Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної 

діяльності у промисловості у 2017 році 

 

Середньомісячна заробітна плата  

одного штатного працівника 

Середня 

заробітна 

плата за 

одну 

оплачену 

годину, грн 

грн 

у % до 

2016 
середнього рівня 

в промисловості 

Промисловість  7379 133,3 x 51,83 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 9038 133,7 122,5 72,42 

добування кам’яного та бурого вугілля 9176 141,6 124,4 79,46 

Переробна промисловість  7219 136,4 97,8 50,13 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 6830 131,6 92,6 45,95 

текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 7038 128,7 95,4 49,14 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 6228 137,2 84,4 41,60 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 6477 123,6 87,8 51,70 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 7721 134,7 104,6 53,38 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 12739 137,3 172,7 84,49 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 6371 135,7 86,3 43,57 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і устатковання 7595 154,6 102,9 53,45 

виробництво комп’ютерів, електронної 

та оптичної продукції 6586 153,5 89,3 49,17 

виробництво електричного 

устатковання 8158 159,0 110,6 54,52 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесених до інших угруповань 7328 152,8 99,3 51,66 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів 8872 133,0 120,2 64,90 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устатковання 5595 128,8 75,8 39,14 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 7811 121,0 105,9 54,03 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 4954 134,4 67,1 33,06 
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2.10 Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної 
діяльності у промисловості у 2017 році 

(грн) 
(грн) 

4954

7811

5595

8872

7328
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6586

7595
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5199
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1.  Промисловість  
2.  Добувна промисловість і розроблення  
     кар’єрів 
3.  Виробництво харчових продуктів, напоїв і  
     тютюнових виробів 
4.  Текстильне виробництво, виробництво одягу,  
     шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
5.  Виготовлення виробів з деревини, 
     виробництво     паперу та поліграфічна  
     діяльність 
6.  Виробництво коксу та продуктів  
     нафтоперероблення  
7.  Виробництво хімічних речовин і хімічної  
     продукції 
8.  Виробництво основних фармацевтичних  
     продуктів і фармацевтичних препаратів  
9.  Виробництво гумових і пластмасових  
     виробів, іншої неметалевої мінеральної  
     продукції 

10. Металургійне виробництво, виробництво  
      готових металевих виробів, крім машин і  
      устатковання 
11. Виробництво комп’ютерів, електронної та 
      оптичної продукції 
12. Виробництво електричного устатковання 
13. Виробництво машин і устатковання, не 
      віднесених до інших угруповань 
14. Виробництво автотранспортних засобів,  
      причепів і напівпричепів та інших  
      транспортних засобів 
15. Виробництво меблів, іншої продукції,  
      ремонт і монтаж машин і устатковання 
16. Постачання електроенергії, газу, пари та  
      кондиційованого повітря 
17. Водопостачання; каналізація, поводження з  
      відходами 
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2.12  Заборгованість з виплати заробітної плати в промисловості  

         з урахуванням економічно неактивних підприємств 

 (на початок року) 

 Сума невиплаченої заробітної плати 

усього, 

тис.грн 

у тому числі підприємства 

економічно активні 
підприємства-

банкрути 

економічно 

неактивні 

усього, 

тис.грн 

у % до 

загальної 

суми 

боргу 

усього, 

тис.грн 

у % до 

загаль-

ної суми 

боргу 

усього, 

тис.грн 

у % до 

загаль-

ної суми 

боргу 

2005 20707,2 7308,7 35,3 10763,9 52,0 2634,6 12,7 

2010 31909,0 26792,3 84,0 1581,5 5,0 3535,2 11,0 

2013 18050,7 6375,6 35,3 9308,0 51,6 2367,1 13,1 

2014 11262,1 5388,9 47,9 3325,6 29,5 2547,6 22,6 

2015 49732,1 40661,9 81,8 7199,2 14,5 1871,0 3,8 

2016 67067,2 29244,8 43,6 36775,9 54,8 1046,5 1,6 

2017 72602,0 33961,5 46,8 37960,8 52,3 679,7 0,9 

2018 61108,7 5774,5 9,5 25325,0 41,4 30009,2 49,1 
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2.11 Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати одного 
штатного працівника у промисловості 

                                                                                                                                             (грн) 
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2.13 Заборгованість з виплати заробітної плати1 за видами економічної 

діяльності у промисловості на 1 січня 2017 року 

 
 

Усього 
тис.грн 

У тому числі підприємства  
економічно 

активні 
підприємства- 

банкрути 
економічно 
неактивні 

усього, 
тис.грн 

у % до 
загаль- 

ної суми 
заборго-
ваності 

усього, 
тис.грн 

у % до 
загаль- 

ної суми 
заборго-
ваності 

усього, 
тис.грн 

у % до 
загаль- 

ної суми 
заборго-
ваності 

Промисловість 61108,7 5774,5 9,5 25325,0 41,4 30009,2 49,1 

Переробна промисловість 58043,0 2708,8 4,7 25325,0 43,6 30009,2 51,7 

виробництво харчових 

продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 286,0 − − 286,0 100,0 − − 

виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна 

діяльність 24573,7 − − 24573,7 − − − 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної 

продукції 761,3 716,0 94,0 45,3 6,0 − − 

металургійне виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів крім 

машин і устатковання 1408,3 1408,3 100,0 − − − − 

виробництво електричного 

устатковання 508,4 508,4 100,0 − − − − 

виробництво машин і 

устатковання, не віднесених 

до інших угруповань 30009,2 − − − − 30009,2 100,0 

виробництво 

автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів 420,0 − − 420,0 100,0 − − 

виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж 

машин і устатковання 76,1 76,1 100,0 − − − − 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого 

повітря 2310,4 2310,4 100,0 − − − − 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 755,3 755,3 100,0 − − − − 

___________ 

1 Дані наведені по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за 

  кількістю найманих працівників. 
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2.14 Розподіл кількості штатних працівників за видами економічної   

діяльності у промисловості за розмірами нарахованої їм заробітної плати у 

грудні 2017 року  

 

Кількість 

працівників, 

яким оплачено 

50% і більше 

робочого часу, 

встановленого 

на грудень, осіб 

З них питома вага працівників, 

яким заробітна плата за грудень 

нарахована у межах, % 

до 

3200,00 

грн 

від 

3200,01 

до 

4000,00 

грн 

від 

4000,01 

до 

5000,00 

грн 

від 

5000,01 

до 

6000,00 

грн 

Промисловість 111725 3,9 18,4 8,7 10,4 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 11229 1,4 6,3 4,4 8,5 

з них добування кам’яного та бурого вугілля 7762 0,7 2,6 4,1 8,4 

Переробна промисловість  81418 4,9 21,3 8,3 8,5 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 15264 6,1 31,6 7,8 9,4 

текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 12979 3,3 18,2 7,7 8,3 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 8794 9,2 25,6 11,5 12,2 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 552 8,7 7,1 10,0 19,4 

виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 676 − 6,7 8,4 6,9 

виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 1181 0,2 7,2 1,9 1,7 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 8124 10,0 31,7 9,7 8,6 

металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин і 

устатковання 3466 2,1 26,9 10,8 9,5 

виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції 746 1,6 13,9 11,7 13,2 

виробництво електричного устатковання 4287 0,2 10,6 7,0 8,7 

виробництво машин і устатковання, не 

віднесених до інших угруповань 1674 2,8 12,9 14,4 14,0 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів 15295 1,6 3,7 3,8 4,1 

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт 

і монтаж машин і устатковання 8380 6,4 34,4 12,9 8,9 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 14025 0,8 9,0 9,2 21,6 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 5053 3,9 26,0 21,8 17,2 
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Продовження табл.2.14 

 

З них питома вага працівників, яким заробітна  

плата за грудень нарахована у межах, % 

від 

6000,01 

до  

7000,00 

грн 

від 

7000,01 

до 

8000,00 

грн 

від 

8000,01 

 до 

10000,00 

грн 

від  

10000,01 

до  

15000,00 

грн 

від  

15000,01 

до  

20000,00 

грн 

понад 

20000,00 

грн 

Промисловість 8,3 7,4 10,9 17,9 8,1 6,0 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 9,4 8,1 12,3 22,8 13,2 13,6 

з них добування кам’яного та бурого 

вугілля 8,0 6,1 9,3 25,1 17,2 18,5 

Переробна промисловість  7,0 6,8 10,6 18,9 8,5 5,2 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 6,4 6,7 10,8 10,9 5,2 5,1 

текстильне виробництво, виробниц-

тво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів 7,0 6,2 9,6 31,5 6,4 1,8 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 6,8 5,1 10,0 13,1 3,6 2,9 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 13,4 18,1 13,9 6,7 1,1 1,6 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 16,3 10,1 11,5 23,9 8,1 8,1 

виробництво основних фармацевтич-

них продуктів і фармацевтичних 

препаратів 0,9 2,7 2,6 13,0 31,2 38,6 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції 8,0 7,3 8,0 10,6 3,9 2,2 

металургійне виробництво, вироб-

ництво готових металевих виробів, 

крім машин і устатковання 8,7 6,6 11,3 10,8 4,7 8,6 

виробництво комп’ютерів, елек-

тронної та оптичної продукції 13,5 12,3 15,6 10,6 4,2 3,4 

виробництво електричного 

устатковання 12,2 14,5 24,0 19,8 1,6 1,4 

виробництво машин і устатковання, 

не віднесених до інших угруповань 10,1 8,4 14,2 16,4 3,0 3,8 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів 4,6 5,2 9,3 32,4 23,9 11,4 

виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж машин і 

устатковання 6,9 7,3 10,0 9,5 2,4 1,3 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря 13,7 10,1 12,5 12,8 4,3 6,0 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 12,4 6,6 6,8 3,7 1,0 0,6 
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3. ІНВЕСТИЦІЇ У ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

3.1 Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у  
промисловості 

(млн.грн) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 1975,8 2749,1 3648,6 6367,1 8541,7 

Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів 103,6 73,0 259,5 141,1 310,4 

Переробна промисловість 1172,1 1656,9 2484,5 4755,3 5453,6 

виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 417,9 607,4 579,2 1838,6 1902,7 

текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів  101,9 

 

 

141,4 285,3 727,5 517,0 

виготовлення виробів з деревини, вироб-

ництво паперу та поліграфічна діяльність 172,0 

 

294,9 446,3 612,9 681,4 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення  16,0 

 

4,1 1,2 3,7 1,2 

виробництво хімічних речовин і хімічної  

продукції 21,7 

 

37,2 23,2 30,0 45,2 

виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 13,0 

 

17,3 61,2 38,0 65,3 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів іншої неметалевої мінеральної 

продукції   164,1 

 

 

164,4 302,3 309,4 530,9 

металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин та 

устатковання 71,7 

 

 

76,1 119,9 105,0 157,5 

машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устатковання 110,6 

 

233,6 488,6 931,8 1275,3 

виробництво комп'ютерів, електронної та 

оптичної продукції 6,4 

 

5,5 13,0 27,4 22,7 

виробництво електричного устатковання 34,9 10,4 11,4 410,4 14,6 

виробництво машин і устатковання, не 

віднесених до інших угруповань 32,8 

 

17,9 16,9 42,8 77,3 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів 36,5 

 

 

199,8 447,3 451,2 1160,7 

виробництво меблів, іншої продукції; 

ремонт і монтаж машин і устатковання 83,2 

 

80,5 177,3 158,5 277,1 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 672,7 

 

970,7 817,7 1365,1 2614,7 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 27,4 

 

48,5 86,9 105,6 163,0 
 

 

 



ІНВЕСТИЦІЇ У ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Промисловість Львівської області 

52 

3.2  Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності у  
промисловості 

(%) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів 5,2 2,6 7,1 2,2 3,6 

Переробна промисловість 59,3 60,3 68,1 74,7 63,9 

виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 21,2 22,1 15,9 28,9 22,3 

текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів  5,2 5,1 7,8 11,4 6,1 

виготовлення виробів з деревини, вироб-

ництво паперу та поліграфічна діяльність 8,7 10,7 12,2 9,6 8,0 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення  0,8 0,2 0,0 0,1 0,0 

виробництво хімічних речовин і хімічної  

продукції 1,1 1,4 0,6 0,5 0,5 

виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 0,6 0,6 1,7 0,6 0,8 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів іншої неметалевої мінеральної 

продукції   8,3 6,0 8,3 4,9 6,2 

металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин та 

устатковання 3,6 2,8 3,3 1,6 1,8 

машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устатковання 5,6 8,5 13,4 14,6 15,0 

виробництво комп'ютерів, електронної та 

оптичної продукції 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 

виробництво електричного устатковання 1,8 0,4 0,3 6,4 0,2 

виробництво машин і устатковання, не 

віднесених до інших угруповань 1,7 0,6 0,5 0,7 0,9 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів 1,8 7,3 12,3 7,1 13,6 

виробництво меблів, іншої продукції; 

ремонт і монтаж машин і устатковання 4,2 2,9 4,9 2,5 3,2 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 34,1 35,3 22,4 21,4 30,6 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 1,4 1,8 2,4 1,7 1,9 
  



ІНВЕСТИЦІЇ У ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Промисловість Львівської області 

53 

3.3 Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності у 
промисловості 

    (%) 

2016 

  

2017 

 

 
 

 

Добувна 
промисловість 

2,2

Постачання 
електроенергії, 

газу, пари та 
кондиційованого 

повітря 
21,4

28,9 (1)

11,4 (2)

9,6 (3)

4,9(4)

1,6 (5)

14,6(6)

2,5 (7)

1,2 (8)

Водопостачання, 
каналізація, 

поводження з 
відходами 

1,7

Переробна 
промисловість 

74,7

Добувна промисловість 
3,6

Постачання 
електроенергії, 

газу, пари та 
кондиційованого 

повітря 
30,6

22,3 (1)

6,1 (2)

8,0 (3)

6,2 (4)

1,8 (5)

15,0 (6)

3,2 (7)

1,3 (8)

Водопостачання, 
каналізація, 

поводження з 
відходами 

1,9

Переробна 
промисловість 

63,9

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (1)

Текстильне виробництво,виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (2)

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (3)

Виробництво гумових і пластмасових виробів іншої неметалевої мінеральної продукції (4)

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів,крім машин і устатковання (5)

Машинобудування (6)

Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання (7)

Інші (8)
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3.4 Прийняття в експлуатацію окремих виробничих потужностей  
 

 2015 

Електростанції, що працюють на енергії сонця, тис.кВт 4,0 
Будівлі промислові з виробництва:  

хлібобулочних виробів, т  50 
комбікормів для тварин, т переробки комбікормів/добу 312 
з фасування кави, т 700 
з ферментації тютюну, тис.т 50 

Місцеві турбопроводи для транспортування газу, км 10,7 
Місцеві каналізаційні та водостічні мережі   

км  3,1 
тис.м3 стічних вод за добу  0,1 

Місцеві водопровідні мережі, тис.м3 води за добу 7,4 
  

 2016 

Електростанції, що працюють на енергії сонця, тис.кВт 11,3 
Електростанції, що працюють на енергії вітру, тис.кВт  6,6 
Будівлі промислові з виробництва:  
     хлібобулочних виробів, т 7665 

кондитерських виробів, т  4000 
м’яса, продуктів з м’яса, т 650 
олії, тис.т  3,1 
рослинних жирів та білкових продуктів, т 2275 
сиру сичужного, плавленого та кисломолочного, т 110 
з фасування кави, т 3,1 
поліетилену, т  400 
виробів канатно-мотузкових, т  10 
трикотажного полотна, тис.т 5,5 
виробів панчішно-шкарпеткових трикотажних, тис.пар 57,2 
одягу верхнього трикотажного, тис.шт 1150 
авточохлів, тис.шт 170 
чохлів для м’яких меблів, млн.грн 3,6 
меблів, млн.грн  6,2 

Місцеві турбопроводи для транспортування газу, км 2,1 
Місцеві каналізаційні та водостічні мережі   

км  7,8 
тис.м3 стічних вод за добу  0,3 

Місцеві водопровідні мережі, км 11,2 
  

 2017 

Електростанції, що працюють на енергії сонця, тис.кВт 1,7 
Електростанції, що працюють на енергії вітру, тис.кВт  3,5 
Будівлі промислові з виробництва:  
     хлібобулочних виробів, т 0,5 

кондитерських виробів, т  105 
кормів готових для тварин, т 2600 
сиру сичужного, плавленого та кисломолочного, т 355,6 
з переробки молока, т 1825 
металоконструкцій, т 12 
авточохлів, тис.шт 85 
бортових електричних мереж, тис.м 2 21,5 
жакардової тканини для матрасів, тис.грн 7700 
меблів, тис.грн  9264 

Місцеві турбопроводи для транспортування газу, км 6,0 
Місцеві каналізаційні та водостічні мережі, км  5,6 
Місцеві водопровідні мережі, км 14,7 
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3.5 

 

Надходження прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу)   

за видами економічної діяльності у промисловості 
 

 
2016 2017 2016 2017 

тис.дол. США до підсумку, % 

Промисловість 28755,0 38563,2 100,0 100,0 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 229,3 …1 0,8 …1 

Переробна промисловість 28515,6 21907,8 99,2 56,8 

виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 1329,6 1418,3 4,6 3,7 

текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  3240,9 …1 11,3 …1 

виготовлення виробів з деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна діяльність 10939,3 1454,2 38,0 3,8 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення  – – – – 

виробництво хімічних речовин і хімічної  

продукції …1 – …1 – 

виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів – – – – 

виробництво гумових і пластмасових виробів 

іншої неметалевої мінеральної продукції   …1 456,1 …1 1,2 

металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин та 

устатковання 698,7 1151,9 2,4 3,0 

машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устатковання 10158,7 13543,2 35,3 35,1 

виробництво комп'ютерів, електронної   та 

оптичної продукції …1 …1
 …1 …1

 

виробництво електричного устатковання …1 …1
 …1 …1

 

виробництво машин і устатковання, не 

віднесених до інших угруповань 55,3 …1
 0,2 …1

 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів …1 …1
 …1 …1

 

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і 

монтаж машин і устатковання 521,3 867,6 1,8 2,2 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря …1 …1 …1 …1 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами  …1 …1 …1 …1 

 

 

 

 

______________________ 
1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику”   

щодо конфіденційності cтатистичної інформації. 
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3.6 Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) за видами 
економічної діяльності промисловості 

 

 

На початок року 
На 31.12.2017 

2015 2016 20171 

тис.дол. 

США 

до 

під-

сум-

ку, % 

тис.дол. 

США 

до 

під-

сум-

ку, % 

тис.дол. 

США 

до 

під-

сум-

ку, % 

тис.дол. 

США 

до 

під-

сум-

ку, % 

Промисловість 435719,8 100,0 396511,8 100,0 425804,1 100,0 505107,4 100,0 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 21310,8 4,9 24065,7 6,1 24328,3 5,7 24281,2 4,8 

Переробна промисловість 396061,0 90,9 358527,8 90,4 370808,5 87,1 412931,5 81,8 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів 87074,4 20,0 78718,6 19,9 73784,7 17,3 73683,7 14,6 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів  33175,5 7,6 32859,7 8,3 34990,8 8,2 39122,0 7,7 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 107729,2 24,7 91563,5 23,1 100496,5 23,6 109565,1 21,7 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення  ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної  продукції 861,5 0,2 602,8 0,1 ...1 ...1 ...1 ...1 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 913,1 0,2 805,7 0,2 781,6 0,2 776,0 0,2 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів іншої 

неметалевої мінеральної продукції   22659,7 5,2 24258,9 6,1 24873,2 5,8 26480,9 5,2 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім машин та 

устатковання 31599,5 7,3 30618,1 7,7 29980,2 7,0 32686,4 6,5 

машинобудування, крім ремонту          

і монтажу машин і устатковання 96282,8 22,1 85898,1 21,6 92429,8 21,8 115590,9 22,9 

виробництво меблів, іншої 

продукції; ремонт і монтаж машин 

і устатковання 12778,3 2,9 10215,4 2,6 9947,2 2,4 11515,6 2,3 

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 9055,3 2,1 6020,6 1,5 23151,0 5,4 59096,2 11,7 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами   9292,7 2,1 7897,7 2,0 7516,3 1,8 8798,5 1,7 
 

 

 

                                                           
1 Див. виноску до табл. 3.5. 
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3.7 Структура прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) 
за видами економічної діяльності у промисловості на 31 грудня 
2017 року 

  

( %) 

 
 

3.8 Географічна структура прямих іноземних інвестицій (акціонерного 
капіталу) у промисловість на 31 грудня 2017 року 

(%) 

 

Добувна 
промисловість і 

розроблення кар'єрів
4,8

Постачання 
електроенергії, 
газу, пари та 

кондиційованого 
повітря 

11,7

14,6 (1)

7,7 (2)

21,7 (3)

5,2 (4)

6,5 (5)

22,9 (6)

2,3 (7)

0,9 (8)

Водопостачання; 
каналізація, 

поводження з 
відходами 

1,7

Переробна 
промисловість

81,8

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (1)

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (2)

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (3)

Виробництво гумових і пластмасових виробів іншої неметалевої мінеральної продукції (4)

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання (5)

Машинобудування (6)

Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання (7)

Інші (8)

505,1 млн.дол 
СШАНімеччина - 20,2%

Кіпр - 16,0%

Швейцарія - 13,8% Польща - 9,7%

Австрія - 8,1%

Нідерланди - 7,8%
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 На початок року 
На 31.12.2017 

2015 2016 2017 

тис.дол. США % 

Промисловість 435719,8 396511,8 425804,1 505107,4 100,0 

Австрія  40394,5 32952,2 37105,3 40784,0 8,1 

Азербайджан  ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 

Аргентина  ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 

Беліз  ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 

Бельґія  ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 

Болгарія ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 

Велика Британія  ...1 5077,7 5181,0 5710,0 1,1 

В'єтнам  ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 

Вірґінські Острови (Брит.)  1020,7 670,7 592,0 394,1 0,1 

Гонконґ ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 

Данія  34666,3 33963,3 36291,3 39493,1 7,8 

Естонія  164,6 ...1 ...1 ...1 ...1 

Ірландія  8969,4 8824,9 8776,4 8901,3 1,8 

Іспанія  2296,4 980,7 4649,0 7325,5 1,5 

Італія  10134,6 9623,2 9193,6 10909,5 2,2 

Канада  1580,0 1422,9 1420,8 1452,4 0,3 

Кіпр  47868,7 36766,6 53521,9 80843,6 16,0 

Латвія  1788,4 1614,0 1426,7 1628,6 0,3 

Литва  ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 

Ліхтенштейн  9560,6 6737,8 6097,4 5848,7 1,2 

Нідерланди  23826,0 25437,0 31807,6 39858,6 7,9 

Німеччина  77638,0 73974,5 78701,7 102143,9 20,2 

Панама  ...1 ...1 302,8 490,3 0,1 

Польща  54658,7 51526,9 45497,4 49230,3 9,7 

Російська Федерація  546,9 411,3 1601,6 1570,8 0,3 

Сейшели  ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 

Словаччина  481,0 426,6 407,3 443,6 0,1 

США  4370,9 2448,6 2510,2 2857,8 0,6 

Туреччина  195,2 190,3 311,3 306,1 0,1 

Угорщина  18796,4 18658,7 18618,6 18629,8 3,7 

Франція  1247,0 715,2 677,6 752,3 0,1 

Хорватія  554,5 530,3 577,4 643,2 0,1 

Чехія  10246,5 9020,2 8609,8 9781,7 1,9 

Швейцарія  70630,3 67751,5 66704,4 69659,6 13,8 

Японія  ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 

Інші 114,7 68,3 68,3 66,4 0,0 

 

 

                                                           
1 Див. виноску до таблиці 3.4 

3.9 
 

 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у промисловість за 

країнами1 



 

Промисловість Львівської області 
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4. ІННОВАЦІЇ У ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

4.1 Інноваційна активність промислових підприємств за напрямами 
проведених інновацій  

 

 

2014 20151 2017 

усьо-
го  

до кількості 
підприємств, 
що займались 
інноваційною 
діяльністю, %  

усьо-
го 

до кількості 
підприємств, 

що займа-
лись інно-
ваційною 

діяльністю, %  

усьо-
го 

до кількості 
підприємств, 

що займа-
лись інно-
ваційною 

діяльністю, %  

 Кількість підприємств, 
що займалися іннова-
ційною діяльністю  129 x 64 x 48 х 

у тому числі витрачали 
кошти за напрямами 
інноваційної діяльності:        
дослідження і розробки 14 10,9 9 14,1 9 18,8 
  внутрішні науково- 
  дослідні розробки 8 6,2 5 7,8 9 18,8 
  придбання науково- 
  дослідних розробок   6 4,7 4 6,3 - - 
придбання машин, 
обладнання та 
програмного 
забезпечення 85 65,9 43 67,2 37 77,1 
придбання інших 
зовнішніх знань 5 3,9 4 6,3 7 14,6 
інші витрати 43 33,3 15 23,4 12 25,0 

 

 
 

4.2 Частка інноваційно активних промислових підприємств у загальній 
кількості обстежених промислових підприємств  

(%) 

 
 

 
 

_______________ 
1 Примітка. Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є 

некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо 

інноваційної діяльності промислового підприємства. 

Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового 

підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.

6,2

13,4 13,2 13,4

16,6 16,4

19,3

15,2

0

5

10

15

20

25

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017



ІННОВАЦІЇ У ПРОМИСЛОВІСТІ 

 

Промисловість Львівської області 

62 

4.3 Питома вага інноваційно активних підприємств у загальній кількості  

       промислових підприємств за видами економічної діяльності 

(%) 
 

 2013 2014 2015 2017 

Промисловість 16,6 16,4 19,3 15,2 
Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів 8,0 3,6 - - 

Переробна промисловість 17,2 17,5 21,9 17,6 
    виробництво харчових продуктів,   

    напоїв і тютюнових виробів 17,0 18,9 30,0 29,2 
    текстильне виробництво,   

    виробництво одягу, шкіри, виробів зі  

    шкіри та інших матеріалів 6,6 6,8 10,0 10,0 
    виготовлення виробів з деревини,  

    виробництво паперу та поліграфічна  

    діяльність 14,7 16,0 16,7 11,1 
    виробництво коксу та продуктів  

    нафтоперероблення 33,3 - - - 
    виробництво хімічних речовин і   

    хімічної продукції  13,3 13,0 33,3 25,0 
    виробництво основних  

    фармацевтичних продуктів і  

    фармацевтичних препаратів 33,3 33,3 33,3 66,7 
    виробництво ґумових і пластмасових   

    виробів, іншої неметалевої мінеральної  

    продукції 13,8 17,1 11,1 9,1 
    металургійне виробництво, виробниц-  

    тво готових металевих виробів, крім  

    виробництва машин і устатковання 21,4 24,1 26,3 18,8 
       виробництво комп'ютерів,  

       електронної та оптичної продукції 35,7 25,0 25,0 16,7 
       виробництво електричного  

       устатковання 36,4 25,0 66,7 - 
       виробництво машин і устатковання,  

       не віднесених до інших угрупувань 26,9 20,7 25,0 21,4 
       виробництво автотранспортних  

       засобів, причепів і напівпричепів та  

       інших транспортних засобів 27,8 30,0 35,7 28,6 
    виробництво меблів, іншої продукції,  

    ремонт і монтаж машин і устатковання 17,2 19,7 33,3 21,7 
Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 18,9 17,9 5,3 5,3 
Водопостачання; каналізація, поводження 

з відходами 10,0 9,4 7,7 3,8 
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4.4 Інноваційна активність промислових підприємств  
 

 2005 2010 2013 2014 2015 2017 

Впроваджено нових технологічних 

процесів, одиниць 55 63 47 60 49 41 

у тому числі маловідходних і 

ресурсозберігаючих 9 17 7 13 14 13 

Освоєно виробництво інноваційних   

видів продукції, найменувань 183 117 111 132 251 247 

з них нових видів техніки  37 31 16 15 22 19 
 

 

4.5 Впровадження нових технологічних процесів та освоєння 
виробництва інноваційних видів продукції на промислових 
підприємствах за видами економічної діяльності у 2017 році 

 

 

Впроваджено нових 

технологічних 

процесів, одиниць 

Освоєно виробництво 

інноваційних видів 

продукції, найменувань 

усього 

з них мало-
відходні і  
ресурсо-

зберігаючі 

усього 

з них машин, 
устатковання, 

апаратів, 
приладів тощо  

Промисловість 41 13 247 19 
Добувна промисловість і розроблення 
кар'єрів – – – – 

Переробна промисловість 39 12 247 19 
виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 11 4 152 1 
текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  4 – – – 

виготовлення виробів з деревини, вироб-
ництво паперу та поліграфічна діяльність 6 3 2 – 
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення  – – – – 

виробництво хімічних речовин і хімічної  
продукції 1 – 6 – 
виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів – – 3 – 
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції   4 1 4 – 
металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин та 
устатковання 2 1 1 – 
машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устатковання 7 – 21 18 
виробництво меблів, іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин і устатковання 4 3 58 – 
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 1 1 – – 
Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами – – – –   
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4.6 Впровадження нових технологічних процесів і освоєння інноваційних 
видів продукції на промислових підприємствах за містами і районами  
у 2017 році 

(одиниць) 

 

Впроваджено нових 
технологічних процесів, одиниць 

Освоєно виробництво 
інноваційних видів продукції, 

найменувань 

усього 
з них 

маловідходні і  
ресурсозберігаючі 

усього 

з них машин, 
устатковання, 

апаратів, 
приладів тощо  

Львівська область 41 13 247 19 

  м.Львів            17 4 107 17 

  м.Борислав         – – – – 

  м.Дрогобич         2 1 – – 

  м.Моршин – – – – 

  м.Новий Розділ – – – – 

  м.Самбір           2 – 54 2 

  м.Стрий            1 – – – 

  м.Трускавець       – – – – 

  м.Червоноград      – – – – 

  райони     

  Бродівський      – – – – 

  Буський          2 2 – – 

  Городоцький      3 – – – 

  Дрогобицький     – – – – 

  Жидачівський     – – – – 

  Жовківський      2 2 – – 

  Золочівський     – – – – 

  Кам’янка-Бузький – – – – 

  Миколаївський    1 – – – 

  Мостиський       – – – – 

  Перемишлянський  – – – – 

  Пустомитівський  3 1 73 – 

  Радехівський     2 1 – – 

  Самбірський      – – – – 

  Сколівський      – – – – 

  Сокальський      – – – – 

  Старосамбірський – – – – 

  Стрийський       1 – – – 

  Турківський      – – – – 

  Яворівський      5 2 13 – 
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4.7 
 

Загальний обсяг витрат на інновації за напрямами інноваційної  

діяльності 
 

 

2014 2015 2017 

тис.грн 

до загаль-

ного 

обсягу, % 

тис.грн 

до загаль-

ного 

обсягу, % 

тис.грн 

до загаль-

ного 

обсягу, % 

Усього 219754,3 100,0 277796,2 100,0 310047,7 100,0 

у тому числі за напрямами       

дослідження і розробки 16847,8 7,7 48573,9 17,5 52084,4 16,8 

внутрішні науково-

дослідні розробки 13744,6 6,3 35825,3 12,9 52084,4 16,8 

придбання науково- 

дослідних розробок 3103,2 1,4 12748,6 4,6 – – 

придбання машин,  

обладнання та програмно- 

го забезпечення 149875,6 68,2 202756,6 73,0 207509,0 66,9 

придбання інших  

зовнішніх знань 219,2 0,1 1464,9 0,5 3447,0 1,1 

інші витрати 52811,7 24,0 25000,8 9,0 47007,3 15,2 

 

 

 

4.8 Загальний обсяг витрат на інновації за джерелами фінансування  
 

 

2014 2015 2017 

тиc.грн 

до за-

гального 

обсягу, 

% 

тис.грн 

до за-

гального 

обсягу, 

% 

тис.грн 

до за-

гального 

обсягу, 

% 

Усього  219754,3 100,0 277796,2 100,0 310047,7 100,0 

у тому числі за рахунок       

коштів державного бюджету –             – 25817,2 9,3 – – 

коштів місцевих бюджетів 160,0 0,1 100,0 0,0 – – 

власних коштів 183234,0 83,4 206605,0 74,4 271641,4 87,6 

коштів інвесторів       

  вітчизняних 2504,7 1,1 11069,0 4,0 – – 

  іноземних  – – – – – – 

кредитів 27399,6 12,5 34205,0 12,3 38406,6 12,4 

інших джерел 6456,0 2,9 – – – – 
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4.9 
 

Розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної 
діяльності та видами економічної діяльності у промисловості у 2017 
році 

(тис.грн) 

 

Усього 

У тому числі на 

дослід-

ження і 

розробки 

придбання 

машин, 

обладнання 

та ПЗ 

придбання 

інших 

зовнішніх 

знань 

інші 

Промисловість 310047,7 52084,4 207509,0 3447,0 47007,3 
Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів – – – – – 

Переробна промисловість 303501,9 52084,4 200963,2 3447,0 47007,3 
виробництво харчових продуктів,       
напоїв та тютюнових виробів 100927,7 3027,9 73713,2 412,0 23774,6 
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів  29840,1 – 29840,1 – – 

виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 9971,9 – 9971,9 – – 

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення  – – – – – 

виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 14624,0 – 2058,0 567,0 11999,0 
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 16678,6 13483,1 – – 3195,5 
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції   71699,3 28,2 66320,4 1482,8 3867,9 
металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин та устатковання 9752,5 30,5 9722,0 – – 

машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устатковання 48884,0 35514,7 9181,8 78,2 4109,3 
виробництво комп'ютерів, 
електронної та оптичної продукції 851,1 147,0 704,1 – – 

виробництво електричного 
устатковання – – – – – 

виробництво машин і устатковання, 
не віднесених до інших угруповань 2960,3 168,4 2618,4 78,2 95,3 
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів 45072,6 35199,3 5859,3 – 4014,0 

виробництво меблів, іншої 
продукції; ремонт і монтаж машин і 
устатковання 1123,8 – 155,8 907,0 61,0 
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 6537,8 – 6537,8 – – 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 8,0 – 8,0 – – 
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4.10 Розподіл загального обсягу витрат на інновації за джерелами 
фінансування та видами економічної діяльності у промисловості у 
2017 році  

(тис.грн) 

 

Усього 

У тому числі за рахунок 

власних 

 коштів 
кредитів 

Промисловість 310047,7 271641,1 38406,6 
Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів – – – 

Переробна промисловість 303501,9 265095,3 38406,6 
виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 100927,7 65050,2 35867,5 
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів  29840,1 29840,1 – 
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 9971,9 7432,8 2539,1 
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення  – – – 

виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 14624,0 14624,0 – 

виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 16678,6 16678,6 – 

виробництво гумових і 
пластмасових виробів іншої 
неметалевої мінеральної продукції   71699,3 71699,3 – 

металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин та 
устатковання 9752,5 9752,5 – 

машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устатковання 48884,0 48884,0 – 

виробництво комп'ютерів, 
електронної та оптичної продукції 851,1 851,1 – 

виробництво електричного 
устатковання – – – 

виробництво машин і 
устаткування, не віднесених до 
інших угруповань 2960,3 2960,3 – 

виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів 
та інших транспортних засобів 45072,6 45072,6 – 

виробництво меблів, іншої 

продукції; ремонт і монтаж машин 

і устатковання 1123,8 1123,8 – 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 6537,8 6537,8 – 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 8,0 8,0 – 
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4.11  Обсяг реалізованої інноваційної продукції за видами економічної 

          діяльності у промисловості 
(тис.грн) 

 2013 2014 2015 2017 

Промисловість 849489,8 731914,2 1193855,9   763079,4 
Добувна промисловість і розроблення 
кар'єрів – – – – 

Переробна промисловість 838698,6 705899,1 1193855,9 763079,4 
виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 653654,0 436194,8 775155,6 369896,6 
текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів  1229,7 43905,1 12,7 – 
виготовлення виробів з деревини, вироб-
ництво паперу та поліграфічна діяльність 26099,6 61436,2 66924,3 786,5 
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення  14640,9 – – – 

виробництво хімічних речовин і хімічної  
продукції 18969,2 23147,0 19446,9 3851,1 
виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 29905,0 2330,4 33765,0 2080,8 
виробництво гумових і пластмасових 
виробів іншої неметалевої мінеральної 
продукції   9321,4 44570,7 51793,9 72,3 
металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин та 
устатковання 45651,0 44130,7 41127,9 2893,9 
машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устатковання 23903,0 38174,7 87697,6 346398,8 
виробництво комп'ютерів, електронної та 
оптичної продукції 1874,9 1876,7 33124,2 1286,1 
виробництво електричного устатковання 1708,9 2203,4 2978,0 – 
виробництво машин і устатковання, не 
віднесених до інших угруповань 7084,9 8070,1 1300,5 5269,2 
виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів 13234,3 26024,5 50294,9 339843,5 
виробництво меблів, іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин і устатковання 15324,8 12009,5 117932,0 37099,4 
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 10791,2 21538,0 – – 

Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами - 4477,1 – – 
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5. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ  

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

5.1  Основні фінансові показники промислових підприємств  

(млн.грн) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції (робіт, 

послуг) 33005,2 49644,4 55855,7 73307,9 89968,0 109562,7 

Інші операційні доходи 5194,7 3362,0 4552,4 7821,4 5589,2 5442,1 

Операційні витрати 37692,4 51078,7 59512,3 80254,8 91841,2 110992,0 

Інші доходи 1144,0 751,8 1019,5 2324,2 1505,2 1149,2 

Інші витрати 1591,7 1775,2 5434,1 6653,8 4295,5 3739,1 

Фінансовий результат до 

оподаткування    

 

  

прибуток 1211,0 2089,8 1798,4 3321,8 4215,6 5312,7 

збиток 1151,2 1185,5 5317,2 6776,9 3289,9 3889,8 

сальдо 59,8 904,3 –3518,8 –3455,1 925,7 1422,9 

Питома вага збиткових 

підприємств, % 39,4 37,8 36,3 25,8 27,2 29,3 

Податок на прибуток  394,0 469,2 200,3 436,2 578,8 746,3 

Чистий:       

прибуток 904,2 1678,5 1469,2 2784,3 3521,4 4560,5 

збиток 1238,4 1243,4 5188,3 6675,7 3177,6 3883,8 

сальдо –334,2 435,1 –3719,1 –3891,4 346,8 676,7 

Рівень рентабельності 

операційної діяльності, % 1,4 3,8 1,5 1,1 4,0 3,6 

Рівень рентабельності всієї 

діяльності, % –0,9 0,8 –5,7 –4,5 0,4 0,6 
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5.2 Фінансові результати підприємств за видами економічної діяльності у 

      промисловості 
(млн.грн) 

 

Фінансовий результат 

до оподаткування 

Чистий прибуток, 

збиток (–) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Промисловість –3455,1 925,7 1422,9 –3891,4 346,8 676,7 

Добувна промисловість і розроблення 
кар'єрів –539,6 –484,9 –85,4 –549,7 –492,4 –145,6 

Переробна промисловість 140,0 2554,7 3789,7 –382,2 1899,4 3124,6 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 279,0 808,7 1365,4 104,6 548,5 1128,8 

текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 175,6 194,9 95,5 144,3 157,8 59,4 

виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність –416,1 520,4 1106,3 –482,8 435,8 1012,9 

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення –59,1 –173,7 –50,5 –60,4 –173,7 –50,3 

виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції  35,4 57,6 53,6 27,4 46,3 42,9 

виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 187,9 143,0 124,4 146,5 92,6 75,2 

виробництво ґумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції –168,9 305,6 490,7 –209,4 242,1 419,1 

металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання –16,2 182,8 185,7 –41,1 147,2 143,9 

машинобудування –105,4 242,0 202,9 –194,1 184,1 128,7 

виробництво комп'ютерів, електронної 
та оптичної продукції 42,9 33,4 44,4 35,4 26,9 38,5 

виробництво електричного 
устатковання –159,3 13,7 –25,2 –163,6 6,9 –34,1 

виробництво машин і устатковання, не 
віднесених до інших угруповань –368,0 –4,6 56,6 –374,5 –22,8 37,8 

виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів  379,0 199,5 127,1 308,7 173,1 86,5 

виробництво меблів, іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин і устатковання 227,8 273,4 215,7 182,8 218,7 164,0 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря –2904,4 –904,4 –2021,4 –2805,4 –819,0 –2039,8 

Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами –151,1 –239,7 –260,0 –154,1 –241,2 –262,5 
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5.3 Збиткові підприємства за видами економічної діяльності у 

промисловості 
 

 

 

Частка збиткових 

підприємств, % 

Сума збитків, 

млн.грн 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Промисловість 25,8 27,2 29,3 6776,9 3289,9 3889,8 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 33,8 29,4 35,8 596,0 545,3 454,9 

Переробна промисловість 23,1 24,8 26,9 3081,1 1472,8 1063,0 

виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 25,2 29,8 30,8 841,3 638,6 249,8 

текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 21,9 24,2 27,3 41,4 35,0 100,2 

виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 22,3 24,0 25,2 818,3 127,1 68,4 

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 22,2 50,0 33,3 59,6 174,0 52,5 

виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції  22,7 28,6 25,8 17,6 9,5 8,1 

виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – 16,7 – – 0,0 0,0 

виробництво ґумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 22,6 25,0 25,5 446,3 150,5 86,9 

металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 25,0 22,9 25,4 172,5 31,4 61,5 

машинобудування 28,9 27,6 30,4 613,1 253,7 340,6 

виробництво комп'ютерів, 
електронної та оптичної продукції 17,1 27,6 33,3 1,4 1,2 9,0 

виробництво електричного 
устатковання 29,5 28,6 29,3 184,3 25,5 76,6 

виробництво машин і 
устатковання, не віднесених до 
інших угруповань 35,8 23,7 25,8 414,2 107,8 46,8 

виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів 
та інших транспортних засобів  26,5 34,5 38,7 13,1 119,2 208,2 

виробництво меблів, іншої 
продукції; ремонт і монтаж машин і 
устатковання 21,1 21,3 26,4 71,1 53,0 95,0 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 54,9 53,8 46,5 2929,8 1013,8 2091,8 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 44,8 43,2 47,6 170,0 258,0 280,1 
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5.4 Рентабельність діяльності підприємств за видами економічної 

діяльності у промисловості 
(%) 

 

Рівень рентабельності (збитковості) 

операційної діяльності всієї діяльності 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Промисловість 1,1 4,0 3,6 –4,5 0,4 0,6 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів –18,7 –15,4 4,7 –18,4 –15,6 –3,7 

Переробна промисловість 5,9 8,1 8,4 –0,7 3,2 4,7 

виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 3,8 6,9 8,0 0,5 2,3 4,5 

текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 8,2 7,5 3,8 5,6 4,4 1,5 

виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 11,5 13,3 13,9 –5,6 4,8 9,7 

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення –3,5 –7,8 –3,9 –6,0 –14,7 –3,9 

виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції  7,3 8,2 6,5 3,5 5,3 4,0 

виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 32,7 21,4 21,9 13,5 6,2 4,6 

виробництво ґумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 3,7 6,0 8,5 –3,1 3,1 5,6 

металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 0,9 8,2 5,0 –1,1 5,8 2,9 

машинобудування 6,4 7,4 7,2 –3,5 3,0 1,7 

виробництво комп'ютерів, 
електронної та оптичної 
продукції 17,8 12,9 13,9 14,4 10,1 11,5 

виробництво електричного 
устатковання –7,5 4,1 2,6 –11,6 0,4 –3,1 

виробництво машин і 
устатковання, не віднесених до 
інших угруповань –7,8 12,6 12,8 –30,6 –2,6 3,7 

виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів 
та інших транспортних засобів  17,3 7,4 6,7 11,3 5,3 1,7 

виробництво меблів, іншої 
продукції; ремонт і монтаж машин і 
устатковання 9,8 10,4 7,7 7,4 8,3 4,6 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря –5,8 –0,2 –3,2 –10,1 –2,6 –4,9 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами –0,6 –8,4 –10,0 –11,2 –9,3 –9,7 
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5.5 Баланс промислових підприємств та його структура у 2017 році  
 

 

На  
початок 

року 

На  
кінець 
року 

На 
початок 

року 

На 
кінець 
року 

млн.грн до підсумку; % 

Баланс 88838,8 113434,9 100,0 100,0 

Актив     

Необоротнi активи 34139,3 46561,4 38,4 41,1 

у тому числі     

основнi засоби, нематерiальнi активи, 

довгостроковi бiологiчнi активи та 

iнвестицiйна нерухомiсть 28133,7 39168,9 31,7 34,5 

незавершені капітальні інвестиції 4303,2 5446,4 4,8 4,8 

довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 1157,5 1061,9 1,3 0,9 

Оборотнi активи 54662,5 66845,0 61,5 58,9 

 у тому числі     

запаси та поточні біологічні активи 11691,5 17158,4 13,2 15,1 

дебiторська заборгованiсть 35400,4 40023,1 39,8 35,3 

грошовi кошти 3473,1 4566,2 3,9 4,0 

   витрати майбутніх перiодiв 1638,5 2262,2 1,8 2,0 

Необоротнi активи та групи вибуття 37,0 28,5 0,1 0,0 

Пасив     

Власний капiтал 16747,5 24803,3 18,9 21,9 

у тому числі     

зареєстрований капітал 11935,6 13795,7 13,4 12,2 

додатковий капiтал 11456,2 16461,0 12,9 14,5 

нерозподiлений прибуток 

(непокритий збиток) –5270,8 –3812,6 5,9 3,4 

Довгостроковi зобов'язання і 

забезпечення 16513,7 20228,3 18,6 17,8 

   Поточнi зобов'язання і забезпечення 55575,6 68401,3 62,6 60,3 

  у тому числі     

короткостроковi кредити банкiв 4077,7 4490,8 4,6 4,0 

кредиторська заборгованiсть 36286,8 38484,0 40,8 33,9 

доходи майбутнiх перiодiв 187,7 221,5 0,2 0,2 

Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами та групами вибуття 2,0 2,0 0,0 0,0 
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5.6 Дебіторська та кредиторська заборгованість підприємств  
за видами економічної діяльності у промисловості 

(на кінець року, млн.грн) 

 

Дебіторська   

заборгованість 
Кредиторська 

заборгованість 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Промисловість 21526,9 35521,4 40023,1 24886,0 37418,8 38484,0 

Добувна промисловість і розроблення 
кар'єрів 753,9 612,0 1018,9 2369,5 2444,9 2924,8 

Переробна промисловість 16087,1 22902,5 28314,5 15294,8 20284,8 21432,0 

виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 8647,4 9583,7 10200,4 7550,4 8457,1 10551,7 

текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 1450,5 1487,0 1724,6 430,6 822,0 972,3 

виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 945,8 1105,0 1592,9 1394,3 1363,0 1792,2 

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 255,6 4658,3 6893,4 354,3 2906,3 1152,8 

виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції  114,7 127,4 149,8 90,0 367,1 90,3 

виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 516,3 919,0 1025,2 137,5 102,3 115,2 

виробництво ґумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 1383,3 1648,0 1284,8 1988,2 2323,1 1387,6 

металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 666,5 366,2 929,0 941,0 495,0 987,8 

машинобудування 1647,2 2381,5 3682,9 1810,1 2753,2 3218,1 

виробництво комп'ютерів, 
електронної та оптичної продукції 63,9 54,0 90,8 92,0 72,0 127,9 

виробництво електричного 
устатковання 345,9 1563,0 2128,7 489,5 1229,4 1325,8 

виробництво машин і устатковання, 
не віднесених до інших угруповань 666,9 120,9 173,4 403,5 177,2 264,7 

виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів  570,5 643,6 1290,0 825,1 1274,6 1499,6 

виробництво меблів, іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин і устатковання 459,8 626,3 831,5 598,4 695,8 1164,1 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 4412,8 9722,3 8170,4 6966,7 13437,7 12593,5 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 273,1 2284,6 2519,3 255,0 1251,4 1533,7 
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6. РОЗВИТОК МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

6.1  Окремі показники діяльності малих промислових підприємств1 

 
Малі підприємства 

У тому числі 
мікропідприємства 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Кількість промислових підприємств, 

одиниць 2412 1980 2275 1800 1371 1631 

Кількість зайнятих працівників, осіб 19244 19440 20778 5382 5021 5576 

у тому числі       

найманих 18364 18977 20153 4633 4685 5105 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, 

послуг), млн.грн 7426,6 9195,2 11264,1 1425,3 1548,6 2126,8 

Фінансовий результат до оподаткування, 

млн.грн       

прибуток 608,9 686,0 794,0 133,4 148,2 191,5 

збиток 497,9 479,4 742,2 112,4 314,4 437,0 

сальдо 111,0 206,6 51,8 21,0 –166,2 –245,5 

Частка збиткових підприємств, % 24,8 26,5 29,6 25,3 30,0 32,5 

Рівень рентабельності операційної 

діяльності, % 3,9 3,2 5,9 1,2 –7,6 1,3 
 

_____________________________ 
1 Згідно із Господарським кодексом України малими підприємствами визнаються юридичні особи - суб’єкти 

господарювання (будь-якої організаційно-правової форми та форми власності), у яких середня кількість 

працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не 

перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку 

України; мікропідприємствами вважаються підприємства, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 

2 мільйонам євро. 

 

 

6.2 Кількість малих промислових підприємств за основними видами 

економічної діяльності 

(одиниць) 

 
Малі підприємства 

У тому числі 
мікропідприємства 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Промисловість 2412 1980 2275 1800 1371 1631 

Добувна промисловість і розроблення 
кар'єрів 60 44 59 45 28 42 

Переробна промисловість 2136 1735 1975 1608 1217 1432 

Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 68 67 90 43 35 54 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 148 134 151 104 91 103 
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6.3 Частка малих промислових підприємств за основними видами 
економічної діяльності 

(до загальної кількості промислових підприємств; %) 

 
Малі підприємства 

У тому числі 

мікропідприємства 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Промисловість 88,4 86,2 87,1 65,9 59,7 62,5 
Добувна промисловість і розроблення 
кар'єрів 88,2 84,6 86,8 66,2 53,8 61,8 

Переробна промисловість 88,9 86,7 87,3 66,9 60,8 63,3 
Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 78,2 79,8 85,7 49,4 41,7 51,4 
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 85,5 83,8 85,8 60,1 56,9 58,5 

 

6.4 Кількість зайнятих працівників на малих промислових 
підприємствах за основними видами економічної діяльності 

(осіб) 

 
Малі підприємства 

У тому числі 
мікропідприємства 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Промисловість 19244 19440 20778 5382 5021 5576 
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 512 486 492 148 101 118 

Переробна промисловість 16783 16598 17681 4757 4461 4938 
Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 440 813 977 110 121 182 
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 1509 1543 1628 367 338 338 

 

6.5  Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими промисловими 

підприємствами за основними видами економічної діяльності 
(млн.грн) 

 

Малі підприємства 
У тому числі 

мікропідприємства 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Промисловість 7426,6 9195,2 11264,1 1425,3 1548,6 2126,8 

Добувна промисловість і розроблення 
кар'єрів 262,9 279,9 420,0 63,2 18,9 28,0 

Переробна промисловість 6530,9 7869,9 9215,8 1149,6 1398,4 1840,0 

Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 404,8 787,3 1248,2 148,2 76,2 190,2 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 228,0 258,1 380,1 64,3 55,1 68,6 
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6.6 Фінансові результати до оподаткування малих підприємств 
за видами економічної діяльності у промисловості 

   (млн.грн) 

 
Малі підприємства 

У тому числі 

мікропідприємства 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Промисловість 111,0 206,6 51,8 21,0 –103,6 –245,5 

Добувна промисловість і розроблення 
кар'єрів –213,4 –114,5 –158,8 –0,4 –73,4 –284,0 

Переробна промисловість 373,8 408,0 365,9 27,1 47,2 66,0 

виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 72,2 31,5 22,0 2,4 3,3 14,4 
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 43,0 29,5 40,8 2,4 4,6 4,9 

виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 51,7 79,9 55,6 –14,4 4,2 4,7 

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 0,5 0,3 –0,1 0,5 0,3 0,0 

виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції  21,9 22,7 13,8 16,5 2,8 2,8 
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 22,0 26,2 33,7 0,5 …1 …1 

виробництво ґумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 28,8 60,5 56,0 –22,9 –16,4 –13,8 

металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 34,5 39,7 46,1 17,5 6,9 15,6 

машинобудування 13,3 41,3 45,5 8,6 19,3 7,7 
виробництво комп'ютерів, 
електронної та оптичної продукції 6,7 9,0 2,6 3,7 1,7 –7,2 
виробництво електричного 
устатковання 4,5 8,6 13,9 0,9 7,2 3,8 
виробництво машин і 
устатковання, не віднесених до 
інших угруповань 2,5 21,7 23,7 4,2 10,6 11,1 
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів 
та інших транспортних засобів  –0,4 2,0 5,3 –0,3 –0,2 0,0 

виробництво меблів, іншої 
продукції; ремонт і монтаж машин і 
устатковання 85,9 76,4 52,5 16,1 21,3 29,7 

Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря –33,6 –12,2 –120,1 0,2 –71,2 –18,5 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами –15,8 –74,7 –35,2 –6,0 –6,2 –9,0 

________________________________________________ 

1 
Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 

   щодо конфіденційності статистичної інформації . 
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6.7 Збиткові малі підприємства за видами економічної діяльності у 

промисловості 
 

 

Частка збиткових         

малих підприємств мікропідприємств 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

 до загальної кількості відповідної категорії  
підприємств; % 

Промисловість 24,8 26,5 29,6 25,3 30,0 32,5 

Добувна промисловість і розроблення 
кар'єрів 33,3 27,9 37,9 31,0 33,3 45,2 

Переробна промисловість 22,9 25,0 27,8 23,8 28,9 30,8 
виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 25,6 31,2 33,9 25,0 32,8 35,9 

текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 21,7 25,7 27,1 26,8 32,1 32,0 
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 22,7 24,9 26,4 22,4 26,7 28,0 

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – 25,0 28,6 – 33,3 20,0 
виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції  22,2 28,8 25,9 25,5 34,2 29,3 
виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів – 33,3 – – 50,0 – 

виробництво ґумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 22,6 24,9 27,4 26,0 29,4 30,9 
металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання 24,1 21,5 25,7 25,2 28,6 31,7 

машинобудування 26,1 28,3 31,5 24,5 32,1 37,9 

виробництво комп'ютерів, електронної та 
оптичної продукції 14,3 34,8 41,7 15,0 40,0 55,6 

виробництво електричного устатковання 23,1 25,8 28,9 22,6 30,4 34,5 
виробництво машин і устатковання, не 
віднесених до інших угруповань 31,4 24,4 26,9 26,8 27,0 31,0 
виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів  35,0 35,7 37,5 40,0 50,0 50,0 

виробництво меблів, іншої продукції; 

ремонт і монтаж машин і устатковання 21,4 21,2 26,5 21,9 25,3 28,3 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 46,0 47,6 39,5 42,9 57,6 52,0 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 40,7 34,9 43,4 37,5 33,7 40,6 
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Продовження табл.6.7 

 

Сума збитків 

малих підприємств мікропідприємств 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

млн.грн 

Промисловість 497,9 479,4 742,2 112,4 246,7 437,0 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 227,1 144,5 308,4 4,0 91,5 298,3 

Переробна промисловість 186,3 159,1 210,9 90,5 72,3 91,6 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 19,6 48,5 50,1 5,1 6,4 9,6 
текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 3,7 5,9 8,0 2,2 2,4 3,6 
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 47,8 25,8 30,4 33,1 17,1 18,1 

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – …1 …1 – …1 …1 

виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції  5,7 2,3 5,7 1,5 1,6 2,3 

виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів – …1 – – …1 – 
виробництво ґумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 78,0 53,9 52,6 40,6 38,3 35,0 
металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання 10,8 14,5 16,1 1,9 3,1 3,9 

машинобудування 13,6 3,3 20,5 2,6 1,4 13,4 

виробництво комп'ютерів, електронної та 
оптичної продукції 0,1 1,1 9,0 0,0 0,5 9,0 

виробництво електричного устатковання 2,3 0,6 2,8 1,7 0,3 2,4 

виробництво машин і устатковання, не 
віднесених до інших угруповань 3,3 1,0 6,5 0,4 0,3 1,9 
виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів  7,9 0,6 2,2 0,5 0,3 0,1 

виробництво меблів, іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин і устатковання 7,1 4,9 27,3 3,5 1,9 5,7 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 52,6 83,2 174,1 6,2 73,6 34,7 

Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами 32,0 92,6 48,8 11,7 9,3 12,3 

____________________________ 
1 

Див. виноску до табл. 6.6 

 
 

 

1 
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6.8 Рентабельність операційної діяльності малих підприємств за видами 
економічної діяльності у промисловості 

(%) 

 
Малі підприємства У тому числі 

мікропідприємства 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Промисловість 3,9 3,5 5,9 1,2 –6,1 1,3 

Добувна промисловість і розроблення 
кар'єрів –33,1 –21,8 25,1 –5,1 –52,2 –35,0 

Переробна промисловість 6,6 5,5 4,7 1,5 2,6 3,0 
виробництво харчових продуктів, напоїв 
і тютюнових виробів 5,2 1,8 1,2 0,8 –1,1 1,6 

текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 10,9 8,0 7,3 1,9 3,6 2,9 

виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 5,8 7,0 4,3 – 4,8 1,9 2,4 
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 1,3 2,4 –1,1 1,3 8,0 –2,5 
виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції  9,6 10,1 5,8 20,9 5,8 7,3 

виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 50,0 34,3 39,8 10,7 14,2 6,1 
виробництво ґумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 4,9 5,0 4,0 –7,2 –5,1 –3,6 

металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання 5,2 4,7 4,7 10,4 4,1 8,8 

машинобудування 3,5 10,3 11,7 6,4 19,0 4,4 
виробництво комп'ютерів, електронної 
та оптичної продукції 13,3 10,3 3,8 33,3 12,4 –25,6 
виробництво електричного 
устатковання 2,7 12,1 11,4 1,2 21,8 6,4 

виробництво машин і устатковання, не 
віднесених до інших угруповань 9,2 17,2 20,5 11,5 20,7 12,6 

виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів  –9,2 1,8 3,4 –6,5 –4,6 –0,6 

виробництво меблів, іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин і устатковання 13,1 10,7 5,9 1,5 9,5 10,3 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 16,9 6,5 15,8 3,9 –47,5 8,6 

Водопостачання; каналізація, поводження 
з відходами –1,1 –20,1 –10,3 –6,0 –10,2 –10,6 
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7. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР’ЄРІВ 
 

 

7.1 Основні показники роботи добувної промисловості і розроблення 

кар’єрів у 2017 році 
 

  

Індекс промислової продукції, %  

до 2016 року 101,6 

до 2015 року 97,1 

до 2014 року 99,1 

до 2013 року 101,1 

до 2012 року 102,6 

  

Обсяг реалізованої промислової продукції  

млн.грн 6423,9 

у % до загального обсягу у промисловості 7,0 

  

Капітальні інвестиції   

млн.грн 310,4 

у % до загального обсягу у промисловості 3,6 

  

Середньооблікова кількість штатних працівників1  

осіб 12013 

у %  до загальної кількості працівників у промисловості 10,5 

у % до 2016 року 96,7 

у % до 2010 року 87,4 

  

Середньомісячна номінальна заробітна плата   

одного штатного працівника1  

грн 9038 

у % до середнього рівня в промисловості 122,5 

у % до 2016 року 133,7 

у % до 2010 року 258,5 

  

Фінансовий результат до оподаткування, млн.грн −85,4 

  

Рівень рентабельності операційної діяльності, % 4,7 

  

Частка збиткових підприємств, % 35,8 

                                                           
1 Дані наведено за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю найманих 

працівників 10 і більше осіб. 
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7.2 

 

Обсяг реалізованої продукції добувної промисловості і розроблення  

кар’єрів 

 (млн.грн) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 1184,2 1680,6 2062,0 2847,3 4428,0 6423,9 

Добування кам’яного та бурого вугілля 752,8 544,8 821,0 1152,1 1469,2 1898,5 

Добування сирої нафти та природного 

газу 357,2 1070,3 1166,8 1507,3 2711,5 4151,7 

Добування інших корисних копалин та 

розроблення кар’єрів 63,9 51,5 63,3 105,3 140,8 209,7 

Надання допоміжних послуг  у сфері 

добувної промисловості та розроблення 

кар’єрів 10,3 14,0 10,9 82,6 106,5 164,0 

 

 

 

7.3 Розподіл обсягу реалізованої продукції добувної промисловості і 
розроблення кар’єрів  

 

(до підсумку; %) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Добування кам’яного та бурого вугілля 63,6 32,4 39,8 40,5 33,2 29,6 

Добування сирої нафти та природного 

газу 30,2 63,7 56,6 52,9 61,2 64,6 

Добування інших корисних копалин та 

розроблення кар’єрів 5,4 3,1 3,1 3,7 3,2 3,3 

Надання допоміжних послуг у сфері 

добувної промисловості та розроблення 

кар’єрів 0,8 0,8 0,5 2,9 2,4 2,5 
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7.4 Видобуток та виробництво окремих видів продукції 

 добувної промисловості і розроблення кар’єрів 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Вугілля кам’яне, тис.т 972,7 1159,4 1150,8 1158,0 1055,1 

Нафта сира, у т.ч. нафта одержана з мінералів 

бітумінозних, тис.т 

 

117,6 123,5 138,3 134,0 138,3 

Газ природний скраплений або в 

газоподібному стані, млн.м3 769,7 678,2 642,4 625,5 670,1 

Вапняк, флюс вапняковий та інший 

вапняковий камінь для виготовлення вапна й 

цементу (крім подрібненого вапнякового 

наповнювача та каменю вапнякового заданих 

розмірів), тис.т 676,4 214,4 16,7 23,8 63,7 

Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, 

полевошпатові (крім кременистих та 

металоносних пісків), тис.т 1257,8 1246,9 1648,6 2097,6 2275,9 

Камінь дроблений (щебінь), який 

використовується як наповнювач бетону, для 

дорожнього покриття та подібних цілей (крім 

гальки, гравію та кремнію), тис.т 159,0 182,9 164,1 193,5 176,9 

Глини звичайні та сланцеві для будівельних 

робіт (крім бентоніту, глин вогнетривких, 

каоліну та глин каолінових); андалузит, кіаніт, 

силіманіт; муліт; землі шамотні або динасові, 

тис.т 457,9 439,7 396,1 316,4 402,7 
 

 

 

 

7.5 

 

 Фінансові результати добувної промисловості і розроблення кар’єрів 

у 2017 році 
 

 
Фінан-

совий 

результат 

(сальдо), 

тис.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансовий 

результат, 

тис.грн 

Добувна промисловість і   

розроблення кар’єрів –85430,8 64,2 369465,0 35,8 454895,8 
Добування кам’яного та 
бурого вугілля –124861,0 66,7 …1 33,3 …1 
Добування сирої нафти та 
природного газу 16711,6 42,1 322437,9 57,9 305726,3 
Добування інших 
корисних копалин та 
розроблення кар’єрів 17333,2 76,3 20344,1 23,7 3010,9 
Надання допоміжних 
послуг у сфері добувної 
промисловості та 
розроблення кар’єрів 5385,4 57,1 5931,0 42,9 545,6 

 

                                                           
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону Україну "Про державну статистику" щодо 

конфіденційності статистичної інформації. 
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8. ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

8.1 Основні показники роботи переробної промисловості у 2017 році 
 

  

Індекс промислової продукції, %   

до 2016 року 106,7 

до 2015 року 106,0 

до 2014 року 100,4 

до 2013 року 97,7 

до 2012 року 99,1 

  

Обсяг реалізованої промислової продукції  

млн.грн 62065,9 

у % до загального обсягу у промисловості 67,9 

  

Капітальні інвестиції   

млн.грн 5453,6 

у % до загального обсягу у промисловості 63,9 

  

Середньооблікова кількість штатних працівників1  

осіб 83938 

у % до загальної кількості працівників у промисловості 72,8 

у % до 2016 року 107,9 

у % до 2010 року 93,5 

  

Середньомісячна номінальна заробітна плата   

одного штатного працівника1  

грн 7219 

у % до середнього рівня в промисловості 97,8 

у % до 2016 року 136,4 

у % до 2010 року 392,1 

  

Фінансовий результат до оподаткування, млн.грн 3789,7 

  

Рівень рентабельності операційної діяльності, % 8,4 

  

Частка збиткових підприємств, %   26,9 

  
 

                                                           
1 Дані наведено за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб. 
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8.2    Обсяг реалізованої продукції переробної промисловості 

 (млн.грн) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Переробна промисловість 19235,0 24894,4 29624,3 44662,8 48800,5 62065,9 
Виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів  6545,0 11253,0 13447,4 18845,8 20983,3 25744,9 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 876,4 939,3 1343,3 2070,7 2618,4 3394,3 
Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність  1917,6 2828,6 3484,6 5021,6 6342,3 7978,1 
Виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення  1780,8 62,0 23,9 1784,0 34,9 41,6 
Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 615,8 1017,5 985,8 1094,9 1195,8 1406,6 
Виробництво основних фармацевтичних  
продуктів і фармацевтичних препаратів 457,9 573,4 716,3 977,5 1422,2 1522,5 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 2292,8 2784,0 3378,3 5126,0 6224,5 7555,8 

Металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання 1114,9 991,0 1596,9 3296,2 2473,8 4607,8 
Машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устатковання 1958,0 2720,9 2794,4 4174,3 4819,9 6551,1 
Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і 
монтаж машин і устатковання 1675,8 1724,7 1853,4 2271,8 2685,4 3263,2 

 

 

8.3 Розподіл обсягу реалізованої продукції переробної промисловості 

(до підсумку; %) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Переробна промисловість 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів  34,0  45,2 45,4 42,2 43,0 41,5 
Текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 4,6  3,8 4,5 4,6 5,4 5,5 
Виготовлення виробів з деревини, паперу та 
поліграфічна діяльність  10,0  11,4 11,8 11,2 13,0 12,8 
Виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення  9,3  0,2 0,1 4,0 0,1 0,1 
Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 3,2  4,1 3,3 2,5 2,4 2,3 
Виробництво основних фармацевтичних  
продуктів і фармацевтичних препаратів 2,4  2,3 2,4 2,2 2,9 2,4 
Виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 11,9  11,2 11,4 11,5 12,7 12,2 
Металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання 5,8  4,0 5,4 7,4 5,1 7,4 
Машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устатковання 10,2  10,9 9,4 9,3 9,9 10,6 
Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і 
монтаж машин і устатковання 8,7  6,9 6,3 5,1 5,5 5,2 
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8.4   Розподіл обсягу реалізованої продукції переробної промисловості1
 

(%) 

 

 

                                                           
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 

тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

41,5(1)

5,5(2)12,8(3)0,1(4)

2,3(5)

2,4(6)

12,2(7)

7,4(8)

10,6(9)

5,2(10)

Львівська область

33,7(1)

1,6(2)

5,2(3)

6,3(4)
4,0(5)

1,9(6)

8,2(7)

25,3(8)

10,3(9)

3,5(10)
Україна1

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (1)

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів(2)

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність(3)

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення(4)

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції(5)

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів(6)

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції(7)

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і  устатковання(8)

Машинобудування(9)

Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання(10)
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8.5  Індекси промислової продукції переробної промисловості у 2017 році 
(до попереднього року; %) 

 
1.  Переробна промисловість 

2.  Виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 

3.  Текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 

4.  Виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 

5.  Виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 

6.  Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів  

7.  Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 

8. Металургійне виробництво, виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і устатковання 

9. Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 

устатковання 

 

______________________ 

1 Див. виноску до графіку 8.4 

 

8.6  Фінансовий результат до оподаткування підприємств переробної  

        промисловості 

 
(млн.грн) 

 
 

106,7
108,9

112,6
109,0

99,9

121,8

102,5 102,4 101,8
104,8

102,9

107,2 105,8

118,4

106,9 108,2

100,2

107, 9

1

152,5

621,5 584,9

-2395,9

140,0

2554,7

3789,7

2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
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8.7  Фінансові результати переробної промисловості у 2017 році 

 Фінан-

совий 

результат 

(сальдо), 

тис.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

Переробна промисловість 3789764,2 73,1 4852870,1 26,9 1063105,9 
Виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів  1365446,6 69,2 1615228,9 30,8 249782,3 

Текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 95457,0 72,7 195669,0 27,3 100212,0 

Виготовлення виробів з 
деревини, паперу та 
поліграфічна діяльність  1106263,6 74,8 1174693,3 25,2 68429,7 
Виробництво коксу та 
продуктів нафто-
перероблення  –50471,7 66,7 2053,9 33,3 52525,6 

Виробництво хімічних 
речовин і хімічної продукції 53640,0 74,2 61755,6 25,8 8115,6 
Виробництво основних 
фармацевтичних  продуктів 
і фармацевтичних 
препаратів 124407,1 100,0 124407,1 – – 
Виробництво гумових і 
пластмасових виробів, 
іншої неметалевої 
мінеральної продукції 490697,5 74,5 577640,2 25,5 86942,7 
Металургійне виробництво, 
виробництво готових 
металевих виробів, крім 
машин і устатковання 185725,7 74,6 247253,0 25,4 61527,3 
Машинобудування, крім 
ремонту і монтажу машин і 
устатковання 202910,2 69,6 543524,5 30,4 340614,3 

Виробництво меблів, іншої 

продукції; ремонт і монтаж 

машин і устатковання 215688,2 73,6 310644,6 26,4 94956,4 
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9. ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ ТА 

ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ 
 

9.1 Основні показники роботи підприємств з виробництва харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових виробів у 2017 році 

 

Індекс промислової продукції, %  

до 2016 року 108,9 

до 2015 року 116,0 

до 2014 року 108,2 

до 2013 року 106,0 

до 2012 року 107,6 

  

Обсяг реалізованої промислової продукції  

млн.грн 25744,9 

у % до загального обсягу у промисловості 28,2 

  

Капітальні інвестиції   

млн.грн 1902,7 

у % до загального обсягу у промисловості 22,3 

  

Середньооблікова кількість штатних працівників1  

осіб 15614 

у % до загальної кількості працівників у промисловості 13,6 

у % до 2016 року 110,6 

у % до 2010 року 103,9 

  

Середньомісячна номінальна заробітна плата   

одного штатного працівника1  

грн 6830 

у % до середнього рівня в промисловості 92,6 

у % до 2016 року 131,6 

у % до 2010 року 373,8 

  

Фінансовий результат до оподаткування, млн.грн 1365,4 

  

Рівень рентабельності операційної діяльності, % 8,0 

  

Частка збиткових підприємств, % 30,8 
 

                                                           
1 Дані наведено за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю найманих 

працівників 10 і більше осіб. 
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 (млн.грн) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів  6545,0 11253,0 13447,4 18845,8 20983,3 25744,9 

у тому числі       

Виробництво харчових продуктів  5407,4 7928,6 9893,0 14373,2 15940,0 18963,8 

виробництво м’яса та м’ясних 
продуктів  805,0 954,7 1290,9 2194,1 2643,7 3887,7 

перероблення та консервування риби, 
ракоподібних і молюсків 20,0 23,1 24,4 26,3 28,2 28,1 

перероблення та консервування фруктів 
і овочів 199,6 804,0 930,6 482,1 450,8 876,1 

виробництво олії та тваринних жирів 1178,7 1035,8 1294,9 2926,3 3202,4 2621,9 

виробництво молочних продуктів  906,6 1148,8 1082,1 1124,4 1200,9 1681,5 

виробництво продуктів 
борошномельно-круп’яної 
промисловості, крохмалю та 
крохмальних продуктів 57,8 50,5 53,6 67,4 139,3 181,8 

виробництво хліба, хлібобулочних і 
борошняних виробів 556,6 786,2 919,8 1294,4 1605,2 1794,2 

Виробництво інших харчових продуктів 1434,1 2555,2 3544,2 5017,9 5301,4 6103,9 

з них       

виробництво цукру 331,2 868,4 1242,1 1022,1 1551,0 1816,0 

виробництво какао, шоколаду та 
цукрових кондитерських виробів 351,7 416,8 544,0 605,3 624,8 734,8 

виробництво чаю та кави 277,8 718,4 1026,9 2202,5 2179,7 2161,7 

виробництво прянощів і приправ 177,1 214,3 224,1 453,8 213,6 585,8 

виробництво інших харчових продуктів, 
не віднесених до інших угруповань  256,5 324,9 485,0 700,6 697,2 772,5 

Виробництво готових кормів для тварин 249,0 570,3 751,2 1240,2 1368,1 1788,6 

Виробництво напоїв  1137,6 3271,0 3387,2 4160,6 4404,8 4885,1 

у тому числі       

дистиляція, ректифікація та змішування 

спиртних напоїв 260,5 1432,8 1360,1 1397,4 1481,4 1523,1 

виробництво пива 345,0 1043,4 1323,7 1886,8 1935,7 2214,7 

виробництво безалкогольних напоїв; 

виробництво мінеральних вод та інших 

вод, розлитих у пляшки 531,7 789,0 699,6 871,6 980,1 1123,1 

 

 

9.2 Обсяг реалізованої продукції підприємств з виробництва харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових виробів  
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    (до підсумку; %) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Виробництво харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

у тому числі       

Виробництво харчових продуктів  82,6 70,5 73,6 76,3 76,0 73,7 

виробництво м’яса та м’ясних продуктів  12,3 8,5 9,6 11,6 12,6 15,1 

перероблення та консервування риби, 

ракоподібних і молюсків 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

перероблення та консервування фруктів і 

овочів 3,0 7,2 6,9 2,6 2,1 3,4 

виробництво олії та тваринних жирів 18,0 9,2 9,6 15,5 15,3 10,2 

виробництво молочних продуктів  13,9 10,2 8,1 6,0 5,7 6,5 

виробництво продуктів борошномельно-

круп’яної промисловості, крохмалю та 

крохмальних продуктів 0,9 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 

виробництво хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів 8,5 7,0 6,8 6,9 7,7 7,0 

Виробництво інших харчових продуктів 21,9 22,7 26,4 26,6 25,3 23,7 

з них       

виробництво цукру 5,1 7,7 9,2 5,4 7,4 7,1 

виробництво какао, шоколаду та 

цукрових кондитерських виробів 5,4 3,7 4,1 3,2 3,0 2,9 

виробництво чаю та кави 4,2 6,4 7,6 11,7 10,4 8,4 

виробництво прянощів і приправ 2,7 1,9 1,7 2,4 1,0 2,3 

виробництво інших харчових продуктів, не 

віднесених до інших угруповань  3,9 2,9 3,6 3,7 3,3 3,0 

Виробництво готових кормів для тварин 3,8 5,1 5,6 6,6 6,5 7,0 

Виробництво напоїв  17,4 29,1 25,2 22,0 21,0 19,0 

у тому числі       

дистиляція, ректифікація та змішування 

спиртних напоїв 4,0 12,7 10,1 7,4 7,1 5,9 

виробництво пива 5,3 9,3 9,9 10,0 9,2 8,6 

виробництво безалкогольних напоїв; 

виробництво мінеральних вод та інших 

вод, розлитих у пляшки 8,1 7,0 5,2 4,6 4,7 4,4 

       

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Розподіл обсягу реалізованої продукції підприємств з виробництва 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів  
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9.4     Виробництво м'яса та м'ясних продуктів     
(т) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Яловичина і телятина, свіжі чи 

охолоджені - туші, напівтуші, 

четвертини необвалені 2036 1224 986 1072 818 

Свинина свіжа чи охолоджена - туші, 

напівтуші (уключаючи оброблені 

сіллю чи консервантами для 

тимчасового зберігання) 11288 19079 24266 32845 37723 

Яловичина і телятина (туші, 

напівтуші, четвертини, відруби) 

заморожені 1090 …1 …1 …1 1143 

Свинина заморожена - туші, 

напівтуші 2316 …1 5200 5142 4837 

Кури, курчата (тушки) свіжі чи 

охолоджені 31315 25698 24431 25667 32900 

Свинина (грудинка і відруби з неї) 

солена, в розсолі, сушена чи копчена 419 551 692 659 452 

Вироби ковбасні та подібні продукти 

з м’яса, субпродуктів чи крові тварин 

та подібні вироби і харчові продукти 

на їхній основі (крім виробів 

ковбасних з печінки та страв 

готових) 6134 7025 6339 6589 6467 

  у тому числі      

вироби ковбасні варені, сосиски, 

сардельки 3191 4056 3380 3434 3410 

ковбаси напівкопчені 1783 1591 1624 1624 1784 

ковбаси варено-копчені, напівсухі, 

сиров’ялені, сирокопчені 

(уключаючи “салямі”) 890 984 879 915 656 

холодець, зельц  …1 20 62 61 70 

вироби ковбасні копчено-запечені 175 264 231 394 404 

вироби ковбасні інші 87 110 163 161 143 

Продукти готові та консервовані з 

м'яса чи субпродуктів, інші 

(уключаючи продукти з крові тварин; 

крім виробів ковбасних та подібних 

продуктів, гомогенізованих 

продуктів, виробів з печінки та страв 

готових) 742 862 809 974 815 

      

____________________ 
1 

Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 

   щодо конфіденційності статистичної інформації . 
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9.5     Виробництво рибної продукції 
(т) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Оселедці солоні 184 123 27 63 29 

Риба копчена (уключаючи філе; 

крім тихоокеанського, 

атлантичного та дунайського 

лосося та оселедців, а також 

крім риб’ячих голів, хвостів та 

черевець) 274 202 25 27 8 
 

 

 

9.6     Виробництво плодоовочевої продукції 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Сік яблучний, тис.л 25645,4 31445,0 11639,9 2586,6 …1 

Плоди та горіхи, свіжі або варені 

на пару чи у воді, заморожені, т 2621 1444 2605 2485 2356 

Джеми, мармелад, пюре, желе, 

конфітюри, повидло, варення, з 

інших плодів і горіхів, піддані 

тепловому обробленню (крім 

продуктів гомогенізованих), т 590 1499 1102 2111 …1 

___________ 
1 

Див. виноску до табл. 9.4  

 

9.7     Виробництво олії 
(т) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Олія соняшникова нерафінована 

та її фракції (крім хімічно 

модифікованих) …1 …1 …1 …1 …1 

Олія соєва нерафінована та її 

фракції (крім хімічно 

модифікованих) 942 5428 20093 12165 14352 

Олія соняшникова та її фракції, 

рафіновані (крім хімічно 

модифікованих) …1 …1 …1 …1 …1 

 

 

 

 

___________ 
1 

Див. виноску до табл. 9.4  
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9.8     Виробництво молочної продукції 
(т) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Молоко та вершки незгущені й без 

додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин 

жирністю більше 1%, але не більше 

6%, у первинних пакуваннях 

об’ємом нетто не більше 2  32810 23948 13205 8773 16774 

Масло вершкове жирністю не 

більше 85% 1981 2198 1084 1548 2914 

Cир свіжий неферментований 

(недозрілий і невитриманий; 

уключаючи сир із молочної 

сироватки та кисломолочний сир) 589 527 258 279 201 

Молоко і вершки коагульовані, 

йогурт, кефір, сметана та інші 

ферментовані продукти 34551 25220 14493 16011 17599 

Йогурт рідкий та сквашене молоко 

ароматизовані (молоко і вершки 

коагульовані, йогурт, кефір, сметана 

та інші ферментовані продукти, 

ароматизовані або з доданням 

фруктів, горіхів або какао) 12847 9330 6171 6534 8119 

 

9.9  Виробництво борошна, хлібобулочних та кондитерських виробів 
(т) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Борошно пшеничне чи пшенично-житнє 63787 60802 60159 57491 67342 

Хліб та вироби хлібобулочні, 

нетривалого зберігання   60504 56538 50738 48956 48001 

 у тому числі      

хліб житній 254 221 199 203 170 

хліб пшеничний  24875 22577 20742 19616 18473 

хліб житньо-пшеничний і пшенично-

житній  23255 22084 19737 18449 18389 

вироби булочні  11939 11488 9914 10589 10870 

Торти  1108 852 714 618 657 

Тістечка   119 142 166 221 135 

Вироби здобні (булочки підвищеної 

калорійності, листкові, рулети з маком, 

рогалики тощо)   3994 3533 3311 3788 4286 

Сухарі, сушки, грінки та вироби подібні 

підсмажені  2303 2062 2069 2314 2403 

Пряники та вироби подібні 948 918 939 674 639 
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Печиво солодке, вафлі та вафельні 

облатки, частково чи повністю покриті 

шоколадом або іншими сумішами, що 

містять какао  …1 3085 2748 3200 3467 

 
______________________ 

1 
Див. виноску до табл. 9.4  

 

9.10   Виробництво кормів для сільськогосподарських тварин 
(т) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Корми готові (крім преміксів) для 

годівлі сільськогосподарських 

тварин - для свиней 68739 62034 60766 78951 75005 

Корми готові (крім преміксів) для 

годівлі сільськогосподарських 

тварин - для великої рогатої худоби 6574 7185 7234 7924 11467 

Корми готові (крім преміксів) для 

годівлі сільськогосподарських 

тварин - для свійської птиці 51121 66112 54750 64293 79270 

 

9.11   Виробництво напоїв      

(тис.дал) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Горілка з вмістом спирту не більше 
45,4% 3844,6 3022,1 2328,8 2041,7 1721,3 

Пиво солодове (крім пива 
безалкогольного і пива з вмістом 
алкоголю не більше 0,5%) 18142,2 19479,8 18578,9 18329,2 19321,4 

Води натуральні мінеральні 

негазовані 19229,4 18669,7 16560,4 20734,7 22141,7 
 

Продовження табл.9.9 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Печиво солодке (уключаючи 

сендвіч-печиво; крім частково 

чи повністю покритого 

шоколадом або іншими 

сумішами, що містять какао) 3620 860 933 1281 1278 

Шоколад у брикетах, пластинах 

чи плитках з начинкою 

(уключаючи крем, фруктово-

лікерні кондитерські маси; крім 

шоколадного печива)  902 …1 …1 …1 …1 

Цукерки шоколадні (крім 

цукерок із вмістом алкоголю, 

шоколаду в брикетах, пластинах 

чи плитках) 4180 4569 3380 

 

3797 3214 
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Продовження табл.9.11 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Води натуральні мінеральні 

газовані 31942,1 30456,2 26770,1 27011,5 27210,2 

Води з додаванням цукру і речовин 

підсолоджувальних чи 

ароматизуючих інших, тобто напої 

безалкогольні типу лимонаду, 

оранжаду (уключаючи мінеральні й 

газовані) 2579,8 2301,0 2002,3 2574,8 3355,8 
 

 9.12    Продаж алкогольних напоїв у роздрібній торгівлі підприємств 

(тис.дал) 

 2005 2010 2013 2014 2015 2016 20171 

Напої алкогольні у 
натуральному вимірі   

 
    

горілка та вироби лікеро-
горілчані 1413 1926 1251 1233 1269 1107 783 

напої слабоалкогольні 198 133 130 109 98 93 72 

вина 575 603 428 499 547 554 499 

коньяк 111 151 146 142 131 142 95 

вина ігристі (шампанське) 193 177 128 122 130 145 131 

пиво 2888 3089 2734 2569 2463 2677 2239 

 

9.13 Частка окремих видів продукції підприємств з виробництва харчових  

         продуктів, напоїв та тютюнових виробів, виготовлених з сировини  

         замовника 

(до загального випуску; %) 

 2017 

Свинина свіжа чи охолоджена - туші, напівтуші (уключаючи 

оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) 
34,4 

Сік яблучний …1 

Молоко та вершки незгущені й без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 

6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л 

90,4 

Масло вершкове жирністю не більше 85% 42,0 

Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші 

ферментовані продукти  
88,8 

Борошно пшеничне чи пшенично-житнє 70,4 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських 

тварин - для свійської птиці 
58,5 

 

 

 

 

______________________________ 
1Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної 

діяльності яких є роздрібна торгівля. 
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9.14  Виробництво основних продуктів харчування на одну особу населення 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені - 

туші, напівтуші, четвертини необвалені, кг 0,8 0,5 0,4 0,4 0,3 

Свинина свіжа чи охолоджена - туші, напівтуші 

(уключаючи оброблені сіллю чи консервантами 

для тимчасового зберігання), кг 4,4 7,5 9,6 13,0 14,9 

Кури, курчата (тушки) свіжі чи охолоджені, кг 12,3 10,1 9,6 10,1 13,0 

Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса, 

субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби 

і харчові продукти на їхній основі (крім виробів 

ковбасних з печінки та страв готових), кг 2,4 2,8 2,5 2,6 2,6 

Молоко та вершки незгущені й без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин 

жирністю більше 1%, але не більше 6%, у 

первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 

2 л, кг 12,9 9,4 5,2 3,5 6,6 

Масло вершкове жирністю не більше 85%, кг 0,8 0,9 0,4 0,6 1,2 

Cир свіжий неферментований (недозрілий і 

невитриманий; уключаючи сир із молочної 

сироватки та кисломолочний сир), кг 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, 

сметана та інші ферментовані продукти, кг 13,6 9,9 5,7 6,3 7,0 

Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, кг 25,1 24,0 23,7 22,7 26,6 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого 

зберігання, кг 23,8 22,3 20,0 19,3 19,0 

Вироби здобні (булочки підвищеної 

калорійності, листкові, рулети з маком, 

рогалики тощо), кг 1,6 1,4 1,3 1,5 1,7 

Вафлі та вафельні облатки (уключаючи солоні; 

крім частково чи повністю покритих шоколадом 

або іншими сумішами, що містять какао), кг 2,9 3,5 3,8 3,7 4,5 

Цукерки шоколадні (крім цукерок із вмістом 

алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи 

плитках), кг 1,6 1,8 1,3 1,5 1,3 

Води натуральні мінеральні негазовані, л 75,7 73,5 65,3 81,8 87,5 

Води натуральні мінеральні газовані, л 125,8 120,0 105,6 106,5 107,5 
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9.15 Споживання основних продуктів харчування населенням області 

 (на одну особу за рік; кг) 

 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

М’ясо та м’ясні продукти у 

перерахунку на м’ясо 36,7 45,9 49,3 47,0 47,0 48,8 50,7 

Молоко та молочні продукти  258,3 210,5 238,7 247,4 235,5 232,7 214,4 

Яйця, шт 215 266 295 297 269 257 271 

Риба і рибні продукти 10,8 11,3 11,2 9,5 6,6 7,5 8,3 

Цукор 31,4 33,9 38,1 38,1 36,5 33,6 29,4 

Олія 12,5 15,7 14,3 13,6 12,9 12,3 12,3 

Картопля 148,1 154,5 158,6 174,5 181,1 181,0 183,9 

Культури овочеві і баштанні 

продовольчі 119,6 126,1 144,8 151,0 150,3 159,8 155,1 

Культури плодові, ягідні та виноград   35,5 45,5 49,5 48,1 48,4 46,2 48,8 

Хлібні продукти  120,4 104,7 107,2 107,2 101,5 99,5 97,3 

 

9.16  Показники інноваційної діяльності підприємств з виробництва 

         харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 
 

 2013 2014 2015 2017 

Кількість інноваційно активних підприємств, 
одиниць 20 20 15 14 
  у % до загальної кількості промислових   
  підприємств 17,0 18,9 30,0 29,2 
Обсяг реалізованої інноваційної продукції, 
тис.грн 653654,0 436194,8 775155,6 369896,6 

  у % до загального обсягу реалізованої  
  промислової  продукції 6,6 3,7 4,3 1,6 

Обсяг інноваційних витрат, тис.грн 136713,5 170604,1 102850,3 100927,7 

Освоєно виробництво інноваційних видів 
продукції, одиниць 34 43 113 152 

 

 

9.17  Фінансові результати підприємств з виробництва харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів у 2017 році 
 

 Фінан-

совий 

результат 

(сальдо), 

тис.грн 

Підприємства, які одержали 

прибуток 

Підприємства, які одержали 

збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо- 

вий 

результат, 

тис.грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо- 

вий 

результат, 

тис.грн 

Виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів  1365446,6 69,2 1615228,9 30,8 249782,3 

у тому числі      
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    Продовження табл.9.17 

 

Фінан-

совий 

результат 

(сальдо), 

тис.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо- 

вий 

результат, 

тис.грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо- 

вий 

результат, 

тис.грн 

виробництво харчових 
продуктів  1382328,1 69,6 1558099,2 30,4 175771,1 

виробництво м’яса та 
м’ясних продуктів  144284,2 77,1 174189,3 22,9 29905,1 

перероблення та 
консервування риби, 
ракоподібних і молюсків 1324,0 50,0 …1 50,0 …1 

перероблення та 

консервування овочів та 

фруктів 247715,5 37,5 273590,0 62,5 25874,5 

виробництво олії та 

тваринних жирів –46870,1 77,8 …1 22,2 …1 

виробництво молочних 

продуктів  –27926,3 55,6 9755,1 44,4 37681,4 

виробництво продуктів 

борошномельно-круп’яної 

промисловості, крохмалю та 

крохмальних продуктів 3897,4 73,1 4009,5 26,9 112,1 

виробництво хліба та 

хлібобулочних і борошняних 

виробів 11765,4 71,4 26630,8 28,6 14865,4 

виробництво інших харчових 

продуктів 839949,8 68,3 845066,1 31,7 5116,3 

з них      

виробництво какао, 

шоколаду та цукристих 

кондитерських виробів 3095,8 87,5 …1 12,5 …1 

виробництво чаю та кави 178305,1 53,8 180428,0 46,2 2122,9 

виробництво прянощів і 

приправ –1652,0 50,0 118,6 50,0 1770,6 

виробництво інших харчових 

продуктів, не віднесених до 

інших угруповань  136158,5 100,0 136158,5 – – 

виробництво готових кормів 

для тварин 208188,2 76,9 209087,8 23,1 899,6 

виробництво напоїв  –14221,5 66,7 57077,1 33,3 71298,6 

у тому числі      

дистиляція, ректифікація та 

змішування спиртних напоїв 9242,0 66,7 …1 33,3 …1 

виробництво пива –62021,4 50,0 …1 50,0 …1 

виробництво безалкогольних 

напоїв ; виробництво 

мінеральних вод та інших 

вод, розлитих у пляшки –62021,4 50,0 5945,8 50,0 67967,2 

_________________ 
1Див. виноску до табл. 9.4
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10. ТЕКСТИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВИРОБНИЦТВО ОДЯГУ, ШКІРИ, 

ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

 

10.1 Основні показники роботи підприємств текстильного виробництва, 

виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  

у 2017 році 
 

Індекс промислової продукції, %  

до 2016 року 112,6 

до 2015 року 125,4 

до 2014 року 121,0 

до 2013 року 126,2 

до 2012 року 133,3 

  

Обсяг реалізованої промислової продукції  

млн.грн 3394,3 

у % до загального обсягу у промисловості 3,7 

  

Капітальні інвестиції   

млн.грн 517,0 

у % до загального обсягу у промисловості 6,1 

  

Середньооблікова кількість штатних працівників1  

осіб 13498 

у % до загальної кількості працівників у промисловості 11,7 

у % до 2016 року 114,3 

у % до 2010 року 109,4 

Середньомісячна номінальна заробітна плата   

одного штатного працівника1  

грн 7038 

у % до середнього рівня в промисловості 95,4 

у % до 2016 року 128,7 

у % до 2010 року 474,3 

  

Фінансовий результат до оподаткування, млн.грн 95,5 

  

Рівень рентабельності операційної діяльності, % 3,8 

  

Частка збиткових підприємств, % 27,3 

                                                           
1 Дані наведено за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю найманих 

працівників 10 і більше осіб. 
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10.2 Обсяг реалізованої продукції підприємств текстильного 
виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 

(млн.грн) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 876,4 939,3 1343,3 2070,7 2618,4 3394,3 

Текстильне виробництво 148,4 191,2 306,5 455,6 555,6 721,8 

у тому числі       

виробництво інших текстильних виробів 142,6 186,2 295,9 440,5 526,8 714,6 

Виробництво одягу 466,6 530,1 742,9 1070,9 1265,1 1492,4 

у тому числі       

виробництво одягу, крім хутряного 348,4 372,3 548,2 808,5 959,2 1156,3 

виробництво трикотажного та в’язаного 

одягу 117,9 157,5 194,5 262,3 305,8 336,1 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів 261,4 218,0 293,9 544,2 797,7 1180,1 

дублення шкур і оздоблення шкіри; 

виробництво дорожніх виробів, сумок, 

лимарно-сідельних виробів; вичинка і 

фарбування  205,1 167,4 240,7 466,7 712,3 1060,3 

виробництво взуття 56,3 50,6 53,2 77,4 85,4 119,8 
 

10.3 Розподіл обсягу реалізованої продукції підприємств текстильного 
виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 

  

(до підсумку; %) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Текстильне виробництво 16,9 20,4 22,8 22,0 21,2 21,3 

у тому числі       

виробництво інших текстильних виробів 16,3 19,8 22,0 21,3 20,1 21,1 

Виробництво одягу 53,3 56,4 55,3 51,7 48,3 44,0 

у тому числі       

виробництво одягу, крім хутряного 39,8 39,6 40,8 39,0 36,6 34,1 

виробництво трикотажного та в’язаного 

одягу 13,5 16,8 14,5 12,7 11,7 9,9 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів 29,8 23,2 21,9 26,3 30,5 34,7 

дублення шкур і оздоблення шкіри; 

виробництво дорожніх виробів, сумок, 

лимарно-сідельних виробів; вичинка і 

фарбування  23,4 17,8 17,9 22,5 27,2 31,2 

виробництво взуття 6,4 5,4 4,0 3,7 3,3 3,5 
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10.4 Виробництво текстильних виробів 
(т) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Білизна постільна трикотажна машинного чи 

ручного в’язання 5602 5604 5825 6004 7692 

Білизна постільна бавовняна (крім трикотажної 

машинного чи ручного в’язання) 52 43 48 51 39 

Брезенти, навіси і тенти (крім навісів для 

будинків-фургонів)  160 160 167 136 130 

Матеріали неткані без покриття з поверхневою 

щільністю більше 150 г/м2 (уключаючи вироби з 

нетканих матеріалів; крім предметів одягу) 207 213 526 233 300 
 

10.5 Виробництво робочого одягу  
(тис.шт) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Піджаки та блейзери  чоловічі та хлопчачі з 

тканини бавовняної або з волокон синтетичних 

або штучних, виробничі та професійні 

 

423,0 350,1 329,1 420,1 381,7 

Брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі з тканини 

бавовняної або з волокон синтетичних або 

штучних, виробничі та професійні 

 

499,5 572,4 648,6 697,4 573,9 

Комбінезони з нагрудниками та бретелями  

чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з 

волокон синтетичних або штучних, виробничі та 

професійні 

 

163,6 165,9 129,8 152,7 195,6 

Предмети одягу інші чоловічі та хлопчачі з 

тканини бавовняної або з волокон синтетичних 

або штучних, виробничі та професійні 

 

345,1 361,0 364,6 395,7 402,8 

Предмети одягу інші жіночі та дівчачі з тканини 

бавовняної або з волокон синтетичних або 

штучних, виробничі та професійні 

 

235,4 190,0 176,2 163,5 99,5 
 
 

 

10.6 Виробництво верхнього одягу  
(тис.шт) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Жакети та блейзери трикотажні машинного або 

ручного вʼязання, жіночі та дівчачі 101,7 61,2 96,1 100,7 88,2 

Сукні трикотажні машинного або ручного 

вʼязання, жіночі та дівчачі 675,8 786,8 1009,9 1302,1 1091,9 

Пальта, півпальта, плащі, накидки тощо, чоловічі 

та хлопчачі  31,3 45,1 48,2 33,9 52,2 
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Продовження табл.10.6 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Жилети, анораки, лижні куртки, куртки 

вітрозахисні та подібні вироби (крім піджаків та 

блейзерів, трикотажних, просочених, з покриттям, 

ламінованих або гумованих), чоловічі та хлопчачі  21,6 32,7 44,3 48,6 72,6 

Костюми та комплекти (крім трикотажних), 

чоловічі та хлопчачі 107,1 86,4 79,4 86,3 86,5 

Піджаки та блейзери (крім трикотажних), чоловічі 

та хлопчачі 88,8 70,9 74,2 54,7 72,6 

Брюки та бриджі з тканини з волокон 

синтетичних або штучних (крім трикотажних, 

виробничих та професійних), чоловічі та хлопчачі  159,2 131,7 137,5 193,9 105,1 

Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі 29,5 68,5 22,9 26,3 14,0 

Жакети та блейзери (крім трикотажних), жіночі та 

дівчачі 257,9 293,1 398,8 189,0 334,9 

Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі 353,9 446,0 322,4 307,0 308,6 

Спідниці та спідниці-брюки (крім трикотажних), 

жіночі та дівчачі 131,7 218,9 441,8 355,0 224,5 

Брюки та бриджі з тканини бавовняної (крім 

джинсових, трикотажних, виробничих та 

професійних), жіночі та дівчачі 4,8 24,9 35,3 27,7 26,7 

Брюки та бриджі вовняні або з волосу тварин 

тонкого, з тканини з волокон синтетичних або 

штучних (крім трикотажних, виробничих та 

професійних), жіночі та дівчачі 140,2 240,9 136,7 423,7 278,2 
 

 

 

10.7 Виробництво спіднього одягу  
(тис.шт) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Кальсони та труси трикотажні машинного або 

ручного в’язання (уключаючи боксерські труси), 

чоловічі та хлопчачі 206,8 208,1 174,5 282,1 304,8 

Блузки, сорочки та батники трикотажні 

машинного або ручного в’язання, жіночі та 

дівчачі 551,1 364,8 377,1 522,5 787,6 

Труси і панталони трикотажні машинного або 

ручного в’язання (уключаючи боксерські труси), 

жіночі та дівчачі 986,0 930,3 826,3 529,3 649,9 

Нічні сорочки та піжами трикотажні машинного 

або ручного в’язання, жіночі та дівчачі 149,2 146,9 287,6 249,6 228,9 

Сорочки (крім трикотажних), чоловічі та хлопчачі 40,8 28,5 48,5 28,8 72,8 

Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), 

жіночі та дівчачі 423,3 467,1 324,0 620,8 574,7 

Бюстгальтери 1239,7 1270,9 1316,9 1364,2 1036,9 

Футболки, майки й подібні вироби, трикотажні 

машинного або ручного вʼязання 1894,7 2310,2 2194,6 2797,4 2739,8 
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10.8 Виробництво іншого одягу  
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Одяг і аксесуари до одягу трикотажні машинного 
або ручного вʼязання для немовлят (для дітей 
зростом не більше 86 см), уключаючи сорочечки, 
повзунки, комбінезони, костюми еластичні, 
рукавички, рукавиці й мітенки, верхній одяг, 
тис.шт 2383,1 2533,1 2185,1 3083,4 3317,6 
Костюми купальні та плавки трикотажні 
машинного або ручного вʼязання, жіночі та 
дівчачі, тис.шт …1 142,3 236,4 220,2 221,7 
Рукавички, рукавиці, мітенки (крім трикотажних), 
тис.пар 59,9 243,2 230,3 221,7 292,0 
Панчішно-шкарпеткові вироби (уключаючи. 
шкарпетки), тис. пар 14517,2 12496,6 11830,3 13640,3 8732,0 
_ 

_________________________________________ 

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 

щодо конфіденційності статистичної інформації. 

10.9 Виробництво шкіри та взуття  
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби без 
волосяного покриву, т 3612 3265 1689 1576 2460 
     у тому числі      
шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби, з 
площею поверхні однією 2,6 м2 і менше, дублена, 
без подальшої обробки, т 3008 2651 1280 …1 …1 
шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби, з 
площею поверхні однієї 2,6 м2 і менше, оброблена 
після дублення, для взуття, т 592 609 406 282 …1 
Взуття з верхом із гуми або полімерних 
матеріалів, призначене для носіння на вулиці, 
тис.пар 283,3 234,0 357,7 388,2 334,1 
Взуття, призначене для носіння на вулиці, з 
верхом зі шкіри натуральної чоловіче 
(уключаючи чоботи, півчоботи та черевики; крім 
водонепроникного взуття та взуття із захисним 
металевим підноском), тис. пар 150,9 123,8 136,3 126,7 136,2 
Взуття, призначене для носіння на вулиці, з 
верхом зі шкіри натуральної жіноче (уключаючи 
чоботи, півчоботи та черевики; крім 
водонепроникного взуття та взуття із захисним 
металевим підноском), тис.пар 173,5 171,8 35,6 34,0 25,7 
Взуття, призначене для носіння на вулиці, з 
верхом зі шкіри натуральної дитяче (уключаючи 
чоботи, півчоботи та черевики; крім 
водонепроникного взуття та взуття із захисним 
металевим підноском), тис. пар …1 8,5 23,7 34,3 50,1 

 

                                                           
1 Див. виноску до табл.10.8 
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10.10 Частка окремих видів продукції підприємств текстильного 
виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів, виготовлених з сировини замовника 

(до загального випуску; %) 

  2017 

Білизна постільна трикотажна машинного чи ручного в’язання 99,9 

Піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з 

волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні 98,1 

Брюки, бриджі, чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон 

синтетичних або штучних, виробничі та професійні 99,3 

Предмети одягу інші чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з 

волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні 90,0 

Комбінезони з нагрудниками та бретелями чоловічі та хлопчачі з тканини 

бавовняної або з волокон синтетичних, виробничі та професійні   96,4 

Костюми та комплекти (крім трикотажних), чоловічі та хлопчачі   99,7 

Піджаки та блейзери (крім трикотажних), чоловічі та хлопчачі   90,5 

Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі   99,5 

Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних, жіночі та дівчачі 100,0 

Жакети та блейзери (крім трикотажних), жіночі та дівчачі  99,9 

Костюми та комплекти (крім трикотажних), жіночі та дівчачі   88,9 

Сорочки (крім трикотажних), чоловічі та хлопчачі  93,8 

Блузки, сорочки та батники трикотажні машинного або ручного в’язання, 

жіночі та дівчачі  81,2 

Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), жіночі та дівчачі  99,4 

Футболки, майки й подібні вироби, трикотажні машинного або ручного 

вʼязання  97,8 

Одяг і аксесуари до одягу трикотажні машинного або ручного в’язання, 

для немовлят (для дітей зростом не більше 86см), уключаючи сорочечки, 

повзунки, комбінезони, костюми еластичні, рукавички, рукавиці й 

мітенки, верхній одяг  99,2 

Шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби без волосяного покриву  88,2 

Взуття, призначене для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри натуральної 

чоловіче (уключаючи чоботи, півчоботи та черевики; крім 

водонепроникного взуття та взуття із захисним металевим підноском)  89,7 

 

10.11 Показники інноваційної діяльності підприємств текстильного 
виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 

 

 2013 2014 2015 2017 

Кількість інноваційно активних підприємств, 

одиниць 5 6 4 4 

  у % до загальної кількості промислових 

підприємств 6,6 6,8 10,0 10,0 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис.грн 1229,7 43905,1 12,7 – 

  у % до загального обсягу реалізованої 

промислової  продукції 0,2 4,7 0,0 – 

Обсяг інноваційних витрат, тис.грн 209,2 709,8 1495,4 29840,1 

Освоєно виробництво інноваційних видів 

продукції, одиниць 1 1 – – 
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10.12  Фінансові результати підприємств текстильного виробництва,  

           виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у  

          2017 році 
  

 Фінан-

совий 

результат 

(сальдо), 

тис.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

Текстильне 
виробництво, 
виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі 
шкіри та інших 
матеріалів 95457,0 72,7 195669,0 27,3 100212,0 

Текстильне 
виробництво 85049,7 73,5 99090,7 26,5 14041,0 

Виробництво одягу 43072,2 71,5 76304,0 28,5 33231,8 

у тому числі      
виробництво одягу, 
крім хутряного 34197,7 73,2 65756,7 26,8 31559,0 
виробництво 
трикотажного та 
в’язаного одягу 8875,3 54,5 10547,3 45,5 1672,0 

Виробництво шкіри, 
виробів зі шкіри та 
інших матеріалів –32664,9 76,0 20274,3 24,0 52939,2 

дублення шкур і 
оздоблення шкіри, 
виробництво 
дорожніх виробів, 
сумок, лимарно-
сідельних виробів, 
вичинка і 
фарбування –43142,5 71,4 9149,6 28,6 52292,1 

виробництво взуття 10477,6 77,8 11124,7 22,2 647,1 
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11. ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ, ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРУ 

ТА ПОЛІГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 

11.1 Основні показники роботи підприємств з виготовлення виробів з 
деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності 
 у 2017 році 

 

                                                           
1 Дані наведено за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю найманих 

працівників 10 і більше осіб. 

 

 

 

Індекс промислової продукції, %  

до 2016 року 109,0 

до 2015 року 122,8 

до 2014 року 116,0 

до 2013 року 108,9 

до 2012 року 108,1 

  

Обсяг реалізованої промислової продукції  

млн.грн 7978,1 

у % до загального обсягу у промисловості 8,7 

  

Капітальні інвестиції   

млн.грн 681,4 

у % до загального обсягу у промисловості 8,0 

  

Середньооблікова кількість штатних працівників1  

осіб 8689 

у % до загальної кількості працівників у промисловості 7,5 

у % до 2016 року 123,4 

у % до 2010 року 92,6 

  

Середньомісячна номінальна заробітна плата   

одного штатного працівника1  

грн 6228 

у % до середнього значення у промисловості 84,4 

у % до 2015 року 137,2 

у % до 2010 року 406,0 

  

Фінансовий результат до оподаткування, млн.грн 1106,3 

  

Рівень рентабельності операційної діяльності, % 13,9 

  

Частка збиткових підприємств, % 25,2 
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11.2 

 

Обсяг реалізованої продукції підприємств з виготовлення виробів з 
деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності 

(млн.грн) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 1917,6 2828,6 3484,6 5021,6 6342,3 7978,1 
Оброблення деревини та 
виготовлення виробів з деревини та 
корка, крім меблів; виготовлення 
виробів із соломки та рослинних 
матеріалів для плетіння 823,4 1124,7 1425,4 2306,0 3232,9 4124,0 

лісопильне та стругальне 
виробництво 156,1 213,4 248,5 516,8 838,2 1199,1 
виготовлення виробів з деревини, 
корка, соломки та рослинних 
матеріалів для плетіння 667,3 911,3 1176,9 1789,2 2394,7 2924,9 

Виробництво паперу та паперових 
виробів 897,4 1339,9 1727,0 2209,6 2568,9 3207,9 

виробництво паперової маси, 
паперу та картону 208,3 211,8 251,6 212,5 237,3 406,5 
виготовлення виробів з паперу та 
картону 689,1 1128,1 1475,4 1997,1 2331,6 2801,4 

Поліграфічна діяльність, 
тиражування записаної інформації 196,8 364,0 332,2 506,0 540,5 646,2 

 

11.3 Розподіл обсягу реалізованої продукції підприємств з виготовлення 
виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної 
діяльності 

(до підсумку; %) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Оброблення деревини та виготовлення 
виробів з деревини та корка, крім меблів; 
виготовлення виробів із соломки та 
рослинних матеріалів для плетіння 42,9 39,7 40,9 45,9 51,0 51,7 

лісопильне та стругальне виробництво 8,1 7,5 7,1 10,3 13,2 15,0 
виготовлення виробів з деревини, корка, 
соломки та рослинних матеріалів для 
плетіння 34,8 32,2 33,8 35,6 37,8 36,7 

Виробництво паперу та паперових 
виробів 46,8 47,4 49,6 44,0 40,5 40,2 

виробництво паперової маси, паперу та 
картону 10,9 7,5 7,2 4,2 3,7 5,1 
виготовлення виробів з паперу та 
картону 35,9 39,9 42,4 39,8 36,8 35,1 

Поліграфічна діяльність, тиражування 
записаної інформації 10,3 12,9 9,5 10,1 8,5 8,1 
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11.4 Виробництво окремих видів продукції підприємств з оброблення 
деревини та виробництва виробів з деревини та корка 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Деревина із сосни уздовж розпиляна чи 

розколота, розділена на шари чи лущена, 

завтовшки більше 6 мм, тис.м³ 32,5 34,2 31,2 51,4 52,3 

Деревина хвойних порід уздовж розпиляна 

чи розколота, розділена на шари чи лущена, 

завтовшки більше 6 мм (крім деревини із 

ялини, смереки та сосни), тис.м³ 48,4 47,5 63,5 56,4 39,7 

Деревина (крім хвойних чи тропічних порід) 

уздовж розпиляна чи розколота, розділена на 

шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм 

(крім брусків, планок та фриз для 

паркетного або дерев'яного покриття 

підлоги, дубових), тис.м³ 14,7 17,9 21,2 37,8 39,6 

Деревина хвойних порід у вигляді погонажу, 

профільованого уздовж будь-якого з ребер 

чи площин, уключаючи планки та фризи для 

паркетного покриття підлоги, незібрані, т 188 260 308 407 372 

Деревина, уключаючи планки та фризи для 

паркетного покриття підлоги, незібрані, у 

вигляді погонажу (шпунтована, рифлена, 

фальцована, стесена, з V - подібним пазом, 

фасонна, закруглена тощо) уздовж будь-

якого з ребер, торців чи площин, стругана 

або нестругана, шліфована або з’єднана в 

шип (крім хвойних порід та бамбука), т 554 363 871 1890 4157 

Бруски, планки та фризи для паркетного або 

дерев’яного покриття підлоги, профільовані, 

незібрані, з деревини листяних порід, тис.м² 148,8 105,6 129,0 260,4 211,1 

Шпон, листи для фанери клеєної, деревина 

інша, уздовж розпиляна, розділена на шари 

чи лущена, завтовшки 6 мм і менше, з 

деревини листяних порід, м³ … 14138 25077 24831 19595 

Вікна, двері балконні та їх рами, з деревини, 

тис.шт 62,5 60,8 49,2 50,7 38,5 

Двері та їх коробки і пороги, з деревини, 

тис.шт 66,9 64,0 56,2 68,4 107,2 

Вироби столярні та конструкції будівельні, з 
деревини (крім вікон, дверей балконних та їх 
рам, дверей та їх коробок і порогів, паркету, 
опалубки для бетонних будівельних робіт, 
гонту і дранки покрівельних), т 1055 1298 2527 4022 2829 
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Продовження табл.11.4 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Споруди збірні з деревини, шт 1447 1172 1850 2302 1978 

Піддони плоскі та обичайки, з деревини, 

тис.шт 1866,8 1860,9 2262,7 2571,2 3734,5 

Ящики, коробки, тара гратчаста, барабани і 

тара подібна дерев’яна (крім кабельних 

барабанів), т 1440 540 1648 261 184 

Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал чи подібних предметів, м 7804 9290 5839 5685 7563 

Гранули та брикети з пресованої або 

агломерованої деревини, залишків або 

відходів рослинного походження, т 4970 7655 13744 15194 20300 

Вироби інші з деревини (крім обичайок та 

дерев’яних трун), т 3451 4392 3125 1656 1387 
 

 

 

11.5   Виробництво паперу та паперових виробів 
 

    (т) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Папір побутового та санітарно-гігієнічного 

призначення інший 23947 25408 …1 …1 33482 

Папір і картон гофровані, у рулонах або в 

аркушах 9631 6760 1414 1864 5792 

Коробки та ящики, з паперу або картону 

гофрованих 44023 30457 17626 19390 23536 

Коробки та ящики, складані, з паперу або 

картону негофрованих 6533 8288 11149 12736 14706 

Папір туалетний (у рулонах завширшки 36 

см і менше або розрізаний за розміром або 

формою) 14825 15312 17016 17819 19168 

Журнали реєстраційні, книги 

бухгалтерські, книги бланків, ордерів та 

квитанцій з паперу чи картону 1342 1667 2805 4624 4873 

Етикетки та ярлики з паперу чи картону 

друковані, самосклеювальні 1167 1620 862 1170 756 

Етикетки та ярлики з паперу чи картону 

друковані інші (крім самосклеювальних) 2034 1674 1537 1183 1167 
 

 

 

__________________________ 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 

щодо конфіденційності статистичної інформації. 
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11.6 Виробництво поліграфічної продукції   
(т )         

 2013 2014 2015 2016 2017 

Проспекти, плакати та інша рекламна 

продукція, віддрукована (крім каталогів 

рекламних) 444 260 368 406 335 

Газети, журнали та видання періодичні, які 

виходять менше чотирьох разів на 

тиждень, віддруковані 5834 6664 5075 4870 4618 

Книги, брошури, листівки та подібна 

продукція, у вигляді окремих аркушів, 

віддруковані 84 175 121 156 206 

Книги, брошури, листівки та подібна 

продукція, віддруковані (крім у вигляді 

окремих аркушів) 1475 1076 787 754 771 

Листівки вітальні, інформаційні, з 

особистими повідомленнями, ілюстровані 

або неілюстровані, з конвертами або без 

конвертів, з прикрасами чи без прикрас, 

віддруковані 44 33 35 63 40 

Календарі усіх видів, уключаючи блокові 

календарі, віддруковані 47 38 56 46 166 

 
 

 

11.7 Частка окремих видів продукції підприємств з оброблення деревини 
та виробництва виробів з деревини, виготовлених з сировини 
замовника 

(до загального випуску; %) 

 2017 

Деревина із сосни уздовж розпиляна чи розколота, розділена на шари чи лущена, 

завтовшки більше 6 мм 1,1 

Деревина хвойних порід уздовж розпиляна чи розколота, розділена на шари чи 

лущена, завтовшки більше 6 мм (крім деревини із ялини, смереки та сосни ) 10,3 

Деревина (крім хвойних чи тропічних порід) уздовж розпиляна чи розколота, 

розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм (крім брусків, планок та 

фриз для паркетного або дерев'яного покриття підлоги, дубових) 5,8 

Деревина хвойних порід у вигляді погонажу, профільованого уздовж будь-якого 

з ребер чи площин, уключаючи планки та фризи для паркетного покриття 

підлоги, незібрані 28,2 
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Продовження табл.11.7 

 2017 

Деревина, уключаючи планки та фризи для паркетного покриття підлоги, 
незібрані, у вигляді погонажу (шпунтована, рифлена, фальцована, стесена, з V 
- подібним пазом, фасонна, закруглена тощо) уздовж будь-якого з ребер, 
торців чи площин, стругана або нестругана, шліфована або з’єднана в шип 
(крім хвойних порід та бамбука) 17,9 

Бруски, планки та фризи для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, 
профільовані, незібрані, з деревини листяних порід 11,6 

Шпон, листи для фанери клеєної, деревина інша, уздовж розпиляна, розділена 
на шари чи лущена, завтовшки 6 мм і менше, з деревини листяних порід 11,5 

Споруди збірні з деревини 3,1 

 

11.8 Показники інноваційної діяльності підприємств з виготовлення 
виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної  діяльності 

 

 2013 2014 2015 2017 

Кількість інноваційно активних підприємств, одиниць 16 19 7 5 

  у % до загальної кількості промислових підприємств 14,7 16,0 16,7 11,1 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис.грн 26099,6 61436,2 66924,3 786,5 

  у % до загального обсягу реалізованої промислової  

продукції 1,0 2,0 1,1 0,0 

Обсяг інноваційних витрат, тис.грн 25494,8 15923,8 28365,7 9971,9 

Освоєно виробництво інноваційних видів продукції, 

одиниць 6 10 4 2 
 

11.9  Фінансові результати підприємств з виготовлення виробів з деревини, 

виробництва паперу та поліграфічної діяльності у 2017 році 
 

 Фінан-

совий 

результат 

(сальдо), 

тис.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

Виготовлення виробів 

з деревини, виробниц-

тво паперу та полігра-

фічна діяльність 1106263,6 74,8 1174693,3 25,2 68429,7 
Оброблення деревини 
та виготовлення 
виробів з деревини та 
корка, крім меблів; 
виготовлення виробів з 
соломки та рослинних 
матеріалів для плетіння 796574,0 73,1 846501,6 26,9 49927,6 
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   Продовження табл.11.9 

 

Фінан-

совий 

результат 

(сальдо), 

тис.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

лісопильне та 
стругальне 
виробництво 131090,4 79,8 140161,7 20,2 9071,3 
виготовлення виробів 
з деревини, корка, 
соломки та рослинних 
матеріалів для 
плетіння 665483,6 67,1 706339,9 32,9 40856,3 

Виробництво паперу та 
паперових виробів 285270,4 83,3 298970,6 16,7 13700,2 

виробництво 
паперової маси, 
паперу та картону 61811,0 100,0 61811,0 – – 
виготовлення виробів 
з паперу та картону 223459,4 82,6 237159,6 17,4 13700,2 

Поліграфічна 
діяльність, 
тиражування записаної 
продукції 24419,2 73,4 29221,1 26,6 4801,9 
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12. ВИРОБНИЦТВО ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН І ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

 

12.1 Основні показники роботи підприємств з виробництва хімічних 
речовин і хімічної продукції у 2017 році 

 

Індекс промислової продукції, %  

до 2016 року 99,9 

до 2015 року 102,1 

до 2014 року 75,4 

до 2013 року 67,7 

до 2012 року 61,6 

  

Обсяг реалізованої промислової продукції  

млн.грн 1406,6 

у % до загального обсягу у промисловості 1,5 

  

Капітальні інвестиції   

млн.грн 45,2 

у % до загального обсягу у промисловості 0,5 

  

Середньооблікова кількість штатних працівників1  

осіб 728 

у % до загальної кількості працівників у промисловості 0,6 

у % до 2016 року 99,5 

у % до 2010 року 31,9 

  

Середньомісячна номінальна заробітна плата   

одного штатного працівника1  

грн 7721 

у % до середнього рівня в промисловості 104,6 

у % до 2016 року 134,7 

у % до 2010 року 340,4 

  

Фінансовий результат до оподаткування, млн.грн 53,6 

  

Рівень рентабельності операційної діяльності, % 6,5 

  

Частка збиткових підприємств, % 25,8 

 

  

  

                                                           
1 Дані наведено за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю найманих 

працівників 10 і більше осіб. 
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12.2 Обсяг реалізованої продукції підприємств з виробництва хімічних 
речовин і хімічної продукції 

(млн.грн) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 
Виробництво хімічних речовин та 
хімічної продукції 615,8 1017,5 985,8 1094,9 1195,8 1406,6 

у тому числі       
виробництво основної хімічної 
продукції, добрив і азотних сполук, 
пластмас і синтетичного каучуку в 
первинних формах 359,2 646,7 601,7 538,2 568,8 653,2 

виробництво фарб, лаків і подібної 
продукції, друкарської фарби та мастик 205,3 261,0 259,3 334,2 425,9 460,6 

виробництво мила та мийних засобів, 
засобів для чищення та полірування, 
парфумних і косметичних засобів 26,5 22,6 28,1 50,1 39,5 39,9 

виробництво іншої хімічної продукції 18,8 81,0 89,5 163,5 151,0 225,3 
 

12.3 Розподіл обсягу реалізованої продукції підприємств з виробництва 
хімічних речовин і хімічної продукції 

(до підсумку; %) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 
Виробництво хімічних речовин та 
хімічної продукції 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

у тому числі       

виробництво основної хімічної 
продукції, добрив і азотних сполук, 
пластмас і синтетичного каучуку в 
первинних формах 58,3 63,6 61,0 49,2 47,6 46,4 

виробництво фарб, лаків і подібної 
продукції, друкарської фарби та мастик 33,3 25,6 26,3 30,5 35,6 32,7 

виробництво мила та мийних засобів, 
засобів для чищення та полірування, 
парфумних і косметичних засобів 4,3 2,2 2,9 4,6 3,3 2,8 

виробництво іншої хімічної продукції 3,1 8,0 9,1 14,9 12,6 16,0 
 

12.4 Виробництво окремих видів хімічних речовин і хімічної продукції 
 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Кисчень, тис.м3 7129,1 7053,1 7280,3 6522,5 6385,4 
Діоксид вуглецю, т 9684 11390 10817 11044 15233 
Альдегідоспирти, альдегіди простих ефірів, 
альдегіди фенолів, альдегіди, які мають ще одну 
кисневмісну функціональну групу, т 1530 1327 691 699 797 
Фарби та лаки на основi полiакрилових чи 
вiнiлових полiмерів, дисперговані чи розчинені 
у водному середовищі (уключаючи емалі та 
політури), т …1 20916 17697 19135 18795 
Суміші невогнетривкі для поверхонь фасадів, 
внутрішніх стін будинків, підлог, стель і т.ін., т 13324 4859 3258 2208 3823 
Добавки для цементів, будівельних розчинів і 
бетонів готові, т 12867 4182 3619 6600 7294 
Парфуми, тис.дал 24,6 18,8 18,7 …1 …1 
Вода туалетна, тис.дал 0,6 2,7 6,6 13,7 5,8 
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Продовження табл.12.4 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Засоби мийні та для чищення, які містять або не 
містять мило, включаючи допоміжні засоби для 
миття, розфасовані для роздрiбної торгівлі (крім 
тих, що їх використовують як мило та 
поверхнево-активні речовини), т 753 992 1045 635 853 
Мило та речовини поверхнево-активнi органічні 
у вигляді брусків, брикетів, фігурних 
формованих виробів або у інших формах, для 
туалетних цілей, т 326 …1 360 437 …1 

 

________________________________ 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 

щодо конфіденційності статистичної інформації. 
 

12.5 Показники інноваційної діяльності підприємств з виробництва  
хімічних речовин і хімічної продукції1 

 

 2013 2014 2015 2017 

Кількість інноваційно активних підприємств, одиниць 2 3 1 1 

  у % до загальної кількості промислових підприємств 13,3 13,0 33,3 25,0 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис.грн 18969,2 23147,0 19446,9 3851,1 

  у % до загального обсягу реалізованої промислової  

продукції 4,8 3,0 4,1 0,5 

Обсяг інноваційних витрат, тис.грн 51,1 67,1 6619,2 14624,0 

Освоєно виробництво інноваційних видів продукції, 

одиниць 7 – 10 6 
 

12.6  Фінансові результати підприємств з виробництва хімічних речовин і 

хімічної продукції у 2017 році 
 

 Фінан-

совий 

результат 

(сальдо), 

тис.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

Виробництво хімічних речовин 
та хімічної продукції 53640,0 74,2 61755,6 25,8 8115,6 

у тому числі      

виробництво основної 
хімічної продукції, добрив і 
азотних сполук, пластмас і 
синтетичного каучуку в 
первинних формах 9196,5 83,3 9964,6 16,7 768,1 

виробництво фарб, лаків і 
подібної продукції, 
друкарської фарби та мастик 41024,8 77,8 …1 22,2 …1 

виробництво мила та мийних 
засобів, засобів для чищення 
та полірування, парфумних і 
косметичних засобів –1174,7 55,6 1160,6 44,4 2335,3 
виробництво іншої хімічної 
продукції 916,3 76,9 5748,9 23,1 4832,6 

                                                           
1 Див. виноску до табл.12.4 
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13. ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХ І ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ, ІНШОЇ 

НЕМЕТАЛЕВОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

13.1 Основні показники роботи підприємств з виробництва гумових і 
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції       
у 2017 році 

 

Індекс промислової продукції, %  

до 2016 року 102,5 

до 2015 року 113,4 

до 2014 року 115,8 

до 2013 року 103,5 

до 2012 року 97,7 

  

Обсяг реалізованої промислової продукції  

млн.грн 7555,8 

у % до загального обсягу у промисловості 8,3 

  

Капітальні інвестиції   

млн.грн 530,9 

у % до загального обсягу у промисловості 6,2 

  

Середньооблікова кількість штатних працівників1 8454 

осіб  

у % до загальної кількості працівників у промисловості 7,3 

у % до 2016 року 100,6 

у % до 2010 року 88,8 

  

Середньомісячна номінальна заробітна плата   

одного штатного працівника1  

грн 6371 

у % до середнього рівня в промисловості 86,3 

у % до 2016 року 135,7 

у % до 2010 року 378,1 

  

Фінансовий результат до оподаткування, млн.грн 490,7 

  

Рівень рентабельності операційної діяльності, % 8,5 

  

Частка збиткових підприємств, % 25,5 

                                                           
1 Дані наведено за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю найманих 

працівників 10 і більше осіб. 
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13.2 Обсяг реалізованої продукції  підприємств з виробництва гумових і 
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 

 (млн.грн) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 
Виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 2292,8 2784,0 3378,3 5126,0 6224,5 7555,8 
Виробництво гумових і пластмасових 
виробів 1219,3 1080,4 1438,8 2178,3 2613,3 2877,7 

виробництво гумових виробів 82,5 43,4 51,5 118,6 166,1 141,8 
виробництво пластмасових виробів 1136,8 1037,0 1387,3 2059,7 2447,2 2735,9 

Виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції 1073,5 1703,6 1939,5 2947,7 3611,2 4678,1 

у тому числі       
виробництво скла та виробів зі скла 138,3 204,2 235,2 285,9 421,6 556,4 
виробництво будівельних матеріалів із 
глини 94,4 121,0 168,5 254,0 270,6 334,9 
виробництво іншої продукції з фарфору 
та кераміки 13,0 15,6 14,7 18,8 23,9 21,9 
виробництво цементу, вапна та гіпсових 
сумішей 466,9 564,9 547,6 728,1 987,0 1169,9 
виготовлення виробів із бетону, гіпсу та 
цементу 314,5 658,5 828,7 1351,6 1712,1 2308,9 
різання, оброблення та оздоблення 
декоративного та будівельного каменю 5,2 4,4 5,4 7,9 5,4 6,9 
виробництво абразивних виробів і 
неметалевих мінеральних виробів 40,5 135,0 139,4 301,4 190,6 279,2 

 

13.3 Розподіл обсягу реалізованої продукції підприємств з виробництва 
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 

(до підсумку; %) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 
Виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Виробництво гумових і пластмасових виробів 53,2 38,8 42,6 42,5 42,0 38,1 

виробництво гумових виробів 3,6 1,6 1,5 2,3 2,7 1,9 
виробництво пластмасових виробів 49,6 37,2 41,1 40,2 39,3 36,2 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної 
продукції 46,8 61,2 57,4 57,5 58,0 61,9 

у тому числі       
виробництво скла та виробів зі скла 6,0 7,3 7,0 5,6 6,8 7,4 
виробництво будівельних матеріалів із глини 4,1 4,3 5,0 5,0 4,3 4,4 
виробництво іншої продукції з фарфору та 
кераміки 0,6 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 
виробництво цементу, вапна та гіпсових 
сумішей 20,4 20,3 16,2 14,2 15,8 15,5 
виготовлення виробів із бетону, гіпсу та 
цементу 13,7 23,7 24,5 26,4 27,5 30,5 
різання, оброблення та оздоблення 
декоративного та будівельного каменю 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 
виробництво абразивних виробів і 
неметалевих мінеральних виробів  1,8 4,8 4,1 5,9 3,1 3,7 
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13.4 Виробництво окремих видів гумових і пластмасових виробів 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Ущільнювачі з гуми вулканізованої, т …1 …1 2208 2648 1451 

Мононитка перерізом понад 1 мм, прутки, 

стержні, профілі, з полімерів 

вінілхлориду, т 225 224 110 119 89 

Труби, трубки та шланги, жорсткі, з 

полімерів етилену, т 6376 6079 3363 4849 4828 

Плити, листи, плiвка, фольга i стрічки, з 

полімерів етилену, неармованi або не 

з’єднані з iншими матерiалами, 

завтовшки 0,125 мм і менше, т 2425 1988 1882 1750 2362 

Мішки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з 
полімерів етилену, (не включаючи із 
синтетичних текстильних матеріалів), т 1956 1602 1593 1880 1628 

Коробки, ящики, тара гратчаста та вироби 
подібні (у т.ч. корекси), з пластмас, т 3805 3460 2409 2145 2444 

Бутлi, пляшки, флакони, фляги та вироби 

подібні для транспортування або 

пакування продукції (стакани для 

сметани, йогурту тощо), мiсткiстю 2 л і 

менше, з пластмас, млн.шт 676,3 529,8 488,3 533,8 571,4 

Блоки дверні й віконні з пластмас, тис.шт 57,6 50,5 68,8 83,1 87,8 

Вікна засклені, з пластмас, тис.шт 27,5 33,5 31,4 28,8 24,7 

Посуд столовий і кухонний, з пластмас, т  1877 1133 1064 1490 1399 

Вироби домашнього вжитку та вироби 
для туалетних кімнат, з пластмас (крім 
посуду столового та кухонного; ванн, 
душів та раковин, біде унітазів, баків 
змивних та виробів санітарно-технічних 
подібних), т 231 254 329 422 431 

________________________ 
1
 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 

щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 
 
 

13.5 Виробництво окремих видів продукції підприємствами з виробництва 
іншої неметалевої мінеральної продукції 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Вироби багатошарові ізолюючі зі скла, 
тис.м2 310,9 234,3 161,4 197,1 222,3 

Цегла невогнетривка керамічна будівельна 
(крім виробів з борошна кам’яного 
кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових), 
тис.м3

 198,0 249,5 272,2 266,3 255,7 

Вапно негашене, тис.т 4,9 6,2 5,9 4,4 3,6 
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Продовження табл.13.5 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Блоки та цегла з цементу, бетону або 

каменю штучного для будівництва, тис.т 64,6 84,7 104,1 86,8 66,8 

Плитки, плити, черепиця та вироби подібні з 

цементу, бетону або каменю штучного (крім 

блоків та цегли для будівництва), тис.т 174,9 186,1 307,2 364,1 401,7 

Елементи конструкцій збірні для 

будівництва з цементу, бетону або каменю 

штучного, тис.т 156,3 180,6 241,6 241,9 203,8 

Розчини бетонні, готові для використання, 

тис.т 535,1 754,2 1060,6 1382,6 1620,1 

Суміші будівельні сухі (крім розчинів 

бетонних, готових до використання), тис.т 173,1 192,5 197,1 220,7 216,3 

Суміші асфальтові для дорожнього 

покриття, тис.т 82,2 76,8 116,2 183,3 271,9 
 

 

 

 
13.6 Показники інноваційної діяльності підприємств з виробництва гумових і 

пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 
 

 2013 2014 2015 2017 

Кількість інноваційно активних підприємств, 

одиниць 15 19 5 4 

  у % до загальної кількості промислових 

підприємств 13,8 17,1 11,1 9,1 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, 

тис.грн 9321,4 44570,7 51793,9 72,3 

  у % до загального обсягу реалізованої 

промислової  продукції 0,4 1,8 1,5 0,0 

Обсяг інноваційних витрат, тис.грн 6570,6 5088,1 4057,1 71699,3 

Освоєно виробництво інноваційних видів 

продукції, одиниць 12 16 7 4 
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13.7  Фінансові результати підприємств з виробництва гумових і 

пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції  

у 2017 році 
 

 Фінан-

совий 

результат 

(сальдо), 

тис.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

Виробництво гумових 

і пластмасових 

виробів, іншої 
неметалевої 

мінеральної продукції 490697,5 74,5 577640,2 25,5 86942,7 
Виробництво гумових і 
пластмасових виробів 226486,7 77,8 232310,8 22,2 5824,1 

виробництво гумових 
виробів 31163,4 70,0 31867,5 30,0 704,1 

виробництво 
пластмасових виробів 195323,3 78,4 200443,3 21,6 5120,0 

Виробництво іншої 
неметалевої 
мінеральної продукції 264210,8 72,3 345329,4 27,7 81118,6 

виробництво скла та 
виробів зі скла 20496,7 63,6 46753,8 36,4 26257,1 

виробництво 
будівельних 
матеріалів із глини –3349,5 68,3 5080,4 31,7 8429,9 

виробництво іншої 
продукції з фосфору 
та кераміки 3091,9 69,2 3440,4 30,8 348,5 

виробництво 
цементу, вапна та 
гіпсових сумішей 124508,0 75,0 …1 25,0 …1 

виготовлення виробів 
із бетону, гіпсу та 
цементу 85358,7 80,0 123411,2 20,0 38052,5 

різання, оброблення 
та оздоблення 
декоративного та 
будівельного каменю –85,0 54,5 135,8 45,5 220,8 

виробництво 
абразивних виробів і 
неметалевих 
мінеральних виробів  34190,0 62,5 41930,1 37,5 7740,1 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

1Див. виноску до табл. 13.4



  

 

 



  

Промисловість Львівської області 

 134 

 

 

14. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО, 

ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 
 

 

 

14.1 Основні показники роботи підприємств металургійного 

виробництва, виробництва готових металевих виробів у 2017 році 
 

Індекс промислової продукції, %  

до 2016 року 102,4 

до 2015 року 99,9 

до 2014 року 120,5 

до 2013 року 116,0 

до 2012 року 112,7 

  

Обсяг реалізованої промислової продукції  

млн.грн 4607,8 

у % до загального обсягу у промисловості 5,0 

  

Капітальні інвестиції   

млн.грн 157,5 

у % до загального обсягу у промисловості 1,8 

  

Середньооблікова кількість штатних працівників1  

осіб 3484 

у % до загальної кількості працівників у промисловості 3,0 

у % до 2016 року 91,6 

у % до 2010 року 227,0 

  

Середньомісячна номінальна заробітна плата   

одного штатного працівника1  

грн 7595 

у % до середнього рівня в промисловості 102,9 

у % до 2016 року 154,6 

у % до 2010 року 494,8 

  

Фінансовий результат до оподаткування, млн.грн 185,7 

  

Рівень рентабельності операційної діяльності, % 5,0 

  

Частка збиткових підприємств, % 25,4 

                                                           
1 Дані наведено за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб. 

 

 



МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО, 
ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 

 

Промисловість Львівської області 

135 

14.2 Обсяг реалізованої продукції підприємств металургійного 
виробництва, виробництва готових металевих виробів 

 (млн.грн) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 1114,9 991,0 1596,9 3296,2 2473,8 4607,8 

Металургійне виробництво 549,9 176,9 737,0 1901,9 776,0 2031,2 

у тому числі       

виробництво іншої продукції 

первинного оброблення сталі 88,2 163,3 207,0 308,3 454,4 512,3 

виробництво дорогоцінних та інших 

кольорових металів 146,8 6,5 521,8 1479,9 108,3 1483,2 

лиття металів 175,1 6,6 6,0 64,2 136,2 16,8 

Виробництво готових металевих виробів, 

крім машин і устатковання 565,0 814,1 859,9 1394,3 1697,8 2576,6 

у тому числі       

виробництво будівельних металевих 

конструкцій і виробів 191,1 281,9 292,5 445,4 578,9 817,3 

виробництво металевих баків, 

резервуарів і контейнерів 8,6 25,6 17,5 35,5 81,6 60,6 

оброблення металів та нанесення 

покриття на метали; механічне 

оброблення металевих виробів 37,8 84,9 124,1 268,5 329,8 556,2 

виробництво столових приборів, 

інструментів і металевих виробів 

загального призначення 88,0 140,2 97,7 199,1 167,6 264,6 

виробництво інших готових металевих 

виробів 230,4 272,6 324,5 445,5 539,9 877,9 

 

 

 

14.3 Розподіл обсягу реалізованої продукції підприємств 
металургійного виробництва, виробництва готових металевих 
виробів 

 (до підсумку; %) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Металургійне виробництво 49,3 17,9 46,2 57,7 31,4 44,1 

у тому числі       

виробництво іншої продукції 

первинного оброблення сталі 7,9 16,5 13,0 9,4 18,4 11,1 

виробництво дорогоцінних та інших 

кольорових металів 13,2 0,6 32,7 44,9 4,4 32,2 

лиття металів 15,7 0,7 0,4 1,9 5,5 0,4 
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Продовження табл.14.3 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Виробництво готових металевих виробів, 

крім машин і устатковання 50,7 82,1 53,8 42,3 68,6 55,9 

у тому числі       

виробництво будівельних металевих 

конструкцій і виробів 17,1 28,4 18,3 13,5 23,4 17,7 

виробництво металевих баків, 

резервуарів і контейнерів 0,8 2,6 1,1 1,1 3,3 1,3 

оброблення металів та нанесення 

покриття на метали; механічне 

оброблення металевих виробів 3,4 8,6 7,8 8,2 13,3 12,1 

виробництво столових приборів, 

інструментів і металевих виробів 

загального призначення 7,9 14,1 6,1 6,0 6,8 5,7 

виробництво інших готових металевих 

виробів 20,7 27,5 20,3 13,5 21,8 19,1 
 

 

14.4 Виробництво окремих видів продукції металургійного виробництва, 
виробництва готових металевих виробів  

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Листи профільовані (ребристі) 
холоднодеформованi, зі сталі нелегованої, т 13068 10078 12482 13518 13732 

Конструкції збірні будівельні з чавуну чи 
сталі, т 729 179 61 781 1783 
Конструкції, виготовлені виключно або 
переважно з листового матеріалу, з металів 
чорних, т 1442 1716 1279 10252 13548 
Блоки дверні й віконні з металів чорних, 
тис.шт 3,9 6,1 8,0 10,5 11,4 

Блоки дверні і віконні з алюмінію, тис.шт 58,7 52,3 42,1 2,0 5,6 

Котли центрального опалення, шт 145 403 2490 1099 1165 
Резервуари, цистерни, баки та подібні 
ємності для рідин, з металів чорних, 
місткістю понад 300 л (крім з 
облицюванням чи з теплоізоляцією, 
оснащених механічним і тепловим 
обладнанням), т 270 203 256 415 154 
Інструменти для пресування, штампування 
або вирубування металів (крім пристроїв 
для кріплення інструменту для верстатів 
або ручних інструментів), т 306 105 134 265 493 
Ґрати, сітки й огорожі, зварні на перетині, з 
розміром чарунки 100 см2 і більше з дроту 
сталевого діаметром 3 мм і більше, 
уключаючи з підкладкою з паперу, що 
застосовуються в цементуванні та у 
штукатурних роботах, т 483 640 …1 847 893 
________________ 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 
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14.5 Показники інноваційної діяльності підприємств металургійного 
виробництва, виробництва готових металевих виробів 

 

 2013 2014 2015 2017 

Кількість інноваційно активних 

підприємств, одиниць 12 14 5 3 

  у % до загальної кількості промислових 

підприємств 
21,4 24,1 26,3 18,8 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, 

тис.грн 
45651,0 44130,7 41127,9 2893,9 

  у % до загального обсягу реалізованої 

промислової  продукції 
5,0 3,7 3,7 0,2 

Обсяг інноваційних витрат, тис.грн 12516,7 1579,5 9135,8 9752,5 

Освоєно виробництво інноваційних видів 

продукції, одиниць 
20 20 55 1 

 

 

 

 

14.6     Фінансові результати підприємств металургійного виробництва,  

            виробництва готових металевих виробів у 2017 році 

    

 Фінан-
совий 

результат 
(сальдо), 
тис.грн 

Підприємства, які 
одержали прибуток 

Підприємства, які 
одержали збиток 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансо-
вий 

результат, 
тис.грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-
вий 

результат, 
тис.грн 

Металургійне 

виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів 185725,7 74,6 247253,0 25,4 61527,3 

Металургійне 

виробництво 28418,4 80,0 28711,9 20,0 293,5 

у тому числі      

виробництво іншої 

продукції  

первинного оброблення 

сталі 13053,0 84,6 …1 15,4 …1 

лиття металів 10,9 66,7 …1 33,3 …1 

Виробництво готових 
металевих виробів, крім 
машин і устатковання 157307,3 74,0 218541,1 26,0 61233,8 

у тому числі      
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 Продовження табл.14.6 
 

 
Фінан-
совий 

результат 
(сальдо), 
тис.грн 

Підприємства, які 
одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансо-
вий 

результат, 
тис.грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-
вий 

результат, 
тис.грн 

у тому числі      

виробництво 
будівельних металевих 
конструкцій і виробів 18446,9 74,1 50162,6 25,9 31715,7 

виробництво металевих 
баків, резервуарів і 
контейнерів 3952,1 90,0 …1 10,0 …1 

оброблення металів та 
нанесення покриття на 
метали; механічне 
оброблення металевих 
виробів 51254,9 71,8 62822,1 28,2 11567,2 

виробництво столових 
приборів, інструментів 
і металевих виробів 
загального призначення 19489,0 61,5 33267,1 38,5 13778,1 

виробництво інших 
готових металевих 
виробів 64381,4 76,3 68326,7 23,7 3945,3 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

1 Див. виноску до табл. 14.4 
 

 



  

 

 



 

 

Промисловість Львівської області 

140 

 

 

15. МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

15.1 Основні показники роботи машинобудування у 2017 році 
 

  

Індекс промислової продукції, %  

до 2016 року 101,8 

до 2015 року 102,3 

до 2014 року 98,1 

до 2013 року 93,9 

до 2012 року 96,8 

  

Обсяг реалізованої промислової продукції  

млн.грн 6551,1 

у % до загального обсягу у промисловості 7,2 

  

Капітальні інвестиції   

млн.грн 1275,3 

у % до загального обсягу у промисловості 15,0 

  

Середньооблікова кількість штатних працівників1  

осіб 23094 

у % до загальної кількості працівників у промисловості 20,0 

у % до 2015 року 114,7 

у % до 2010 року 135,4 

  

Середньомісячна номінальна заробітна плата   

одного штатного працівника1  

грн 8532 

у % до середнього рівня в промисловості 115,6 

у % до 2016 року 139,2 

у % до 2010 року 424,7 

  

Фінансовий результат до оподаткування, млн.грн 202,9 

  

Рівень рентабельності операційної діяльності, % 7,2 

  

Частка збиткових підприємств, % 30,4 

  
 

                                                           
1 Дані наведено за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб. 
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15.2 Обсяг реалізованої продукції підприємств машинобудування, крім 
ремонту і монтажу машин і устатковання 

(млн.грн) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Машинобудування 1958,0 2720,9 2794,4 4174,3 4819,9 6551,1 

Виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної 

продукції 212,4 275,6 141,7 224,1 254,9 351,3 

у тому числі       

виробництво електронних 

компонентів і плат 18,7 13,6 7,1 12,6 15,1 15,2 

виробництво обладнання 

зв’язку 39,8 21,6 14,8 33,7 15,8 21,3 

виробництво електронної 

апаратури побутового 

призначення для приймання, 

записування та відтворювання 

звуку й зображення 61,2 6,6 7,7 12,9 21,1 29,8 

виробництво інструментів і 

обладнання для вимірювання, 

дослідження та навігації; 

виробництво годинників 80,9 228,2 108,7 158,8 196,0 276,9 

виробництво радіологічного, 

електромедичного й 

електротерапевтичного 

устатковання 9,0 4,4 2,8 5,1 6,7 5,4 

Виробництво електричного 

устатковання 421,4 408,1 480,7 808,6 817,8 821,6 

у тому числі       

виробництво електродвигунів,  

генераторів, трансформаторів, 

електророзподільчої та 

контрольної апаратури 36,1 38,6 37,1 36,7 39,8 43,7 

виробництво проводів, кабелів 

і електромонтажних пристроїв 3,7 1,9 10,4 81,9 18,8 14,8 

виробництво електричного 

освітлювального устатковання 316,6 309,8 317,5 507,7 554,5 468,6 

виробництво побутових 

приладів 55,6 49,7 78,5 131,4 148,0 154,9 

виробництво іншого 

електричного устатковання 1,1 8,1 2,3 3,0 5,1 35,4 

Виробництво машин і 

устатковання, не віднесених до 

інших угруповань 375,4 239,3 296,5 421,2 678,0 816,8 

виробництво машин і 

устатковання загального 

призначення 41,1 23,5 30,2 53,7 113,2 115,9 
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Продовження табл.15.2 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

виробництво інших машин і 

устатковання загального 

призначення 103,8 105,6 116,0 176,5 225,7 303,2 

виробництво машин і 

устатковання для сільського та 

лісового господарства 26,9 24,8 28,4 48,5 72,7 90,9 

виробництво металообробних 

машин і верстатів 47,7 33,2 51,1 90,9 99,2 141,0 

виробництво інших машин і 

устатковання спеціального 

призначення 155,9 52,2 70,9 51,6 167,2 165,8 

Виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів 571,1 669,4 1086,5 1705,6 2143,3 3467,1 

у тому числі       

виробництво автотранспортних 
засобів 112,6 18,4 6,1 31,4 61,7 227,6 

виробництво вузлів, деталей і 
приладдя для автотранспортних 
засобів 437,1 634,2 1064,5 1662,7 2062,1 3205,7 

Виробництво інших транспортних 
засобів 377,7 1128,5 789,0 1014,8 925,9 1094,3 

у тому числі       

виробництво залізничних 
локомотивів і рухомого складу 3,8 537,6 419,8 439,1 393,5 409,3 

виробництво транспортних 
засобів 24,7 53,3 37,9 66,4 77,4 51,7 

 

 

15.3 Розподіл обсягу реалізованої продукції підприємств 
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання  

 (до підсумку; %) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Машинобудування  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції 10,8 10,1 5,1 5,3 5,3 5,4 

у тому числі       
виробництво електронних компонентів і 

плат 1,0 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 

виробництво обладнання зв’язку 2,0 0,8 0,5 0,8 0,3 0,3 

виробництво електронної апаратури 

побутового призначення для приймання, 

записування та відтворювання звуку й 

зображення 3,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 

виробництво інструментів і обладнання 

для вимірювання, дослідження та 

навігації; виробництво годинників 4,1 8,4 3,9 3,8 4,1 4,2 
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Продовження табл.15.3 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

виробництво радіологічного, 

електромедичного й 

електротерапевтичного устатковання 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Виробництво електричного устатковання 21,5 15,0 17,2 19,4 16,9 12,5 

у тому числі       

виробництво електродвигунів,  

генераторів, трансформаторів, 

електророзподільчої та контрольної 

апаратури 1,8 1,4 1,3 0,9 0,8 0,7 

виробництво проводів, кабелів і 

електромонтажних пристроїв 0,2 0,1 0,4 2,0 0,4 0,2 

виробництво електричного 

освітлювального устатковання 16,2 11,4 11,4 12,2 11,5 7,2 

виробництво побутових приладів 2,8 1,8 2,8 3,1 3,1 2,4 

виробництво іншого електричного 

устатковання 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5 

Виробництво машин і устатковання, не 

віднесених до інших угруповань 19,2 8,8 10,6 10,1 14,1 12,5 

виробництво машин і устатковання 

загального призначення 2,1 0,9 1,1 1,3 2,3 1,8 

виробництво інших машин і 

устатковання загального призначення 5,3 3,9 4,2 4,2 4,7 4,6 

виробництво машин і устатковання для 

сільського та лісового господарства 1,4 0,9 1,0 1,2 1,5 1,4 

виробництво металообробних машин і 

верстатів 2,4 1,2 1,8 2,2 2,1 2,2 

виробництво інших машин і 

устатковання спеціального призначення 8,0 1,9 2,5 1,2 3,5 2,5 

Виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів 29,2 24,6 38,9 40,9 44,5 52,9 

у тому числі       

виробництво автотранспортних засобів 5,8 0,7 0,2 0,8 1,3 3,5 

виробництво вузлів, деталей і приладдя 

для автотранспортних засобів 22,3 23,3 38,1 39,8 42,8 48,9 

Виробництво інших транспортних засобів 19,3 41,5 28,2 24,3 19,2 16,7 

у тому числі       

виробництво залізничних локомотивів і 

рухомого складу 0,2 19,8 15,0 10,5 8,2 6,2 

виробництво транспортних засобів 1,3 1,9 1,3 1,6 1,6 0,8 
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15.4 Виробництво окремих видів продукції машинобудування, крім 

ремонту і монтажу машин і устатковання 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Теодоліти й тахеометри (тахометри); прилади 
та інструменти геодезичні, гідрографічні, 
океанографічні, гідрологічні, метеорологічні 
або геофізичні інші, шт 73265 82158 33838 66728 40632 
Інструменти для вимірювання електричних 
величин без записувального пристрою, шт …1 …1 3607 3988 …1 
Інструменти й апаратура для вимірювання або 
контролю електричних величин, шт 846 511 721 584 355 
Машини та прилади для випробування 
механічних властивостей матеріалів, шт 37 19 30 34 34 
Основи апаратури електричної для контролю 
та розподілення електроенергії інші, на 
напругу не більше 1кВ, шт 1258 526 454 2214 572 
Люстри та інші світильники електричні 
стельові та настінні (крім тих, які 
використовуються для освітлення відкритих 
майданчиків або доріг), тис.шт 140,5 49,3 41,7 49,3 48,3 
Клапани регулювання процесами для 
трубопроводів, котлів, резервуарів тощо (крім 
клапанів редукційних для регулювання тиску, 
клапанів для маслогідравлічних та 
пневматичних силових трансмісій, клапанів 
зворотних, випускних та запобіжних, 
регуляторів температури), кг 6018 5384 15240 18958 18071 
Конвеєри та елеватори безперервної дії 
стрічкові для товарів або матеріалів, шт 69 72 111 132 88 
Обладнання для сiльського господарства, 
садiвництва та бджільництва інше, шт 451 448 464 481 …1 
Засоби автотранспортні для перевезення 10 і 
більше осіб, шт 71 10 22 27 65 
Комплекти ізольованих проводів для свічок 
запалювання для двигунів та комплекти 
проводів інші для засобів транспортних, 
апаратів літальних та суден, тис.т 38,9 40,2 70,4 54,4 59,6 

___________________________________________ 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 

щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 

15.5 Показники інноваційної діяльності підприємств машинобудування, 
крім ремонту і монтажу машин і устатковання 

 2013 2014 2015 2017 

Кількість інноваційно активних підприємств, одиниць 21 19 13 8 

  у % до загальної кількості промислових підприємств 30,4 24,7 31,7 21,6 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис.грн 23903,0 38174,7 87697,6 346398,8 

  у % до загального обсягу реалізованої промислової           

продукції 1,1 1,4 2,1 5,9 

Обсяг інноваційних витрат, тис.грн 34533,9 18672,0 73641,9 48884,0 

Освоєно виробництво інноваційних видів продукції, 

одиниць 22 18 23 21 
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15.6  Фінансові результати підприємств машинобудування, крім ремонту і  

         монтажу машин і устатковання у 2017 році 
 

 Фінан-

совий 

результат 

(сальдо), 

тис.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

Машинобудування 202910,2 69,6 543524,5 30,4 340614,3 

Виробництво комп’ю-
терів, електронної та 
оптичної продукції 44430,6 66,7 53413,0 33,3 8982,4 

виробництво електрон-
них компонентів і плат 364,5 66,7 …1 33,3 …1 

виробництво 
обладнання зв’язку –2756,8 25,0 …1 75,0 …1 
виробництво 
електронної 
апаратури побуто-
вого призначення для 
приймання, 
записування та 
відтворювання звуку 
й зображення 6314,5 100,0 6314,5 – – 
виробництво інстру-
ментів і обладнання 
для вимірювання, 
дослідження та 
навігації, 
виробництво 
годинників 45610,4 78,6 45673,1 21,4 62,7 
виробництво радіоло-
гічного, електроме-
дичного й електро-
терапевтичного 
устатковання …1 50,0 …1 50,0 …1 

Виробництво елект-
ричного устатковання –25196,2 70,7 51428,3 29,3 76624,5 

виробництво електро-
двигунів, генераторів, 
трансформаторів, 
електророзподільної 
та контрольної 
апаратури 3551,0 72,7 4070,4 27,3 519,4 
виробництво 
проводів, кабелів і 
електромонтажних 
пристроїв 249,2 75,0 …1 25,0 …1 
виробництво 
електричого 
освітлювального 
устатковання –68216,3 71,4 5923,7 28,6 74140,0 
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   Продовження табл.15.6 

 

Фінан-

совий 

результат 

(сальдо), 

тис.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

виробництво 

побутових приладів 33763,8 85,7 …1 14,3 …1 

виробництво іншого 

електричного 

устатковання 7283,7 50,0 …1 50,0 …1 

Виробництво машин і 

устатковання, не 

віднесених до інших 

угруповань 56576,1 74,2 103354,7 25,8 46778,6 

у тому числі      

виробництво машин і 

устатковання 

загального 

призначення 24280,5 75,0 …1 25,0 …1 

виробництво інших 

машин і устатковання 

загального 

призначення 40754,2 76,2 41377,7 23,8 623,5 

виробництво машин і 

устатковання для 

сільського та лісового 

господарства 11676,7 71,4 …1 28,6 …1 

виробництво інших 

машин і устатковання 

спеціального 

призначення –31569,6 81,0 7097,4 19,0 38667,0 
 

Виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів 154128,8 65,0 246676,0 35,0 92547,2 

виробництво вузлів, 

деталей і приладдя 

для автотранспортних 

засобів 151223,4 73,3 243640,2 26,7 92416,8 

Виробництво інших 

транспортних засобів –27029,1 54,5 88652,5 45,5 115681,6 

у тому числі      

виробництво 

залізничних 

локомотивів і 

рухомого складу –28211,3 50,0 21287,0 50,0 49498,3 
_______________________________________________ 

 

1Див. виноску до табл. 15.4
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16. ВИРОБНИЦТВО МЕБЛІВ, ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ, РЕМОНТ І 

МОНТАЖ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ 
 

 

16.1 Основні показники роботи підприємств з виробництва меблів, іншої 

продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання у 2017 році 
 

Індекс промислової продукції, %  

до 2016 року 105,7 

до 2015 року 68,1 

до 2014 року 59,6 

до 2013 року 61,7 

до 2012 року 60,0 

  

Обсяг реалізованої промислової продукції  

млн.грн 3263,2 

у % до загального обсягу у промисловості 3,6 

  

Капітальні інвестиції   

млн.грн 277,1 

у % до загального обсягу у промисловості 3,2 

  

Середньооблікова кількість штатних працівників1  

осіб 8398 

у % до загальної кількості працівників у промисловості 7,3 

у % до 2016 року 88,3 

у % до 2010 року 53,9 

  

Середньомісячна номінальна заробітна плата   

одного штатного працівника1  

грн 5595 

у % до середнього рівня в промисловості 75,8 

у % до 2016 року 128,8 

у % до 2010 року 269,4 

  

Фінансовий результат до оподаткування, млн.грн 215,7 

  

Рівень рентабельності операційної діяльності, % 7,7 

  

Частка збиткових підприємств, % 26,4 
 

                                                           
1 Дані наведено за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб. 
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16.2 Обсяг реалізованої продукції підприємств з виробництва меблів, 
іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання 

(млн.грн) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устатковання 1675,8 1724,7 1853,4 2271,8 2685,4 3263,2 

Виробництво меблів 514,9 789,2 1069,0 1228,7 1538,4 2140,7 

Виробництво іншої продукції 121,5 145,3 188,6 266,0 295,9 420,7 

у тому числі       

виробництво ювелірних виробів, 
біжутерії та подібних виробів 50,8 41,8 49,8 43,9 36,0 45,0 

виробництво медичних і стомато–
логічних інструментів і матеріалів 18,4 46,4 61,6 111,6 129,9 151,8 

виробництво продукції, не віднесеної 
до інших угруповань 49,0 54,0 74,6 102,9 116,6 205,3 

Ремонт і монтаж машин і устатковання 1039,4 790,2 595,8 777,1 851,1 701,8 

ремонт і технічне обслуговування 
готових металевих виробів, машин і 
устатковання 944,6 688,1 530,5 687,5 787,9 588,7 

установлення та монтаж машин і 
устатковання 94,8 102,1 65,3 89,6 63,2 113,1 

 

16.3 Розподіл обсягу реалізованої продукції підприємств з виробництва 
меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання 

(до підсумку; %) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устатковання 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Виробництво меблів 30,7 45,8 57,7 54,1 57,3 65,6 

Виробництво іншої продукції 7,3 8,4 10,2 11,7 11,0 12,9 

у тому числі       

виробництво ювелірних виробів, 
біжутерії та подібних виробів 3,1 2,4 2,7 1,9 1,3 1,4 

виробництво медичних і стомато-
логічних інструментів і матеріалів 1,1 2,7 3,3 4,9 4,8 4,7 

виробництво продукції, не віднесеної до 
інших угруповань 2,9 3,1 4,0 4,5 4,3 6,3 

Ремонт і монтаж машин і устатковання 62,0 45,8 32,1 34,2 31,7 21,5 

ремонт і технічне обслуговування 
готових металевих виробів, машин і 
устатковання 56,4 39,9 28,6 30,3 29,3 18,0 

установлення та монтаж машин і 
устатковання 5,6 5,9 3,5 3,9 2,4 3,5 
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16.4 Виробництво меблів   
(тис.шт) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Меблі для сидіння м’які з металевим 

каркасом (крім обертових, медичних, 

хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних, перукарських тощо; меблів 

для сидіння, що використовуються у в 

засобах транспортних моторних та 

повітряних) 1,0 0,9 0,7 16,4 57,9 

Меблі для сидіння жорсткі з металевим 

каркасом (крім обертових, медичних, 

хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних, перукарських тощо) 1,6 1,3 4,4 6,2 4,8 

Меблі для сидіння, що трансформуються 

у ліжка (крім садових та кемпінгових 

крісел) 22,6 21,5 16,8 19,7 21,2 

Меблі для сидіння з дерев’яним каркасом 

м'які (уключаючи гарнітури меблеві з 

дивану та двох крісел; крім обертових) 205,4 182,0 163,1 115,9 151,7 

Меблі для сидіння з дерев’яним каркасом 

жорсткі (крім обертових) 87,6 82,0 66,8 83,2 107,4 

Меблі для офісів дерев’яні 13,9 12,8 11,8 18,0 22,0 

Меблі для підприємств торгівлі дерев’яні 2,9 1,3 2,8 2,8 2,1 

Меблі кухонні 249,2 187,6 125,4 123,5 176,2 
Матраци з металевими пружинами (крім 
матраців з пористої гуми та полімерних 
матеріалів) 2,9 3,8 2,2 1,4 1,8 
Меблі для їдалень та віталень дерев’яні 
(крім дзеркал, призначених для 
встановлення на підлозі, сидінь) 145,6 191,9 140,6 259,1 440,9 

16.5 Виробництво іншої промислової продукції 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Пристрої ортопедичні, шини та пристрої 

для лікування переломів інші, шт 30,0 25,6 40,5 45,3 30,4 

Меблі медичні, хірургічні, ветеринарні 

та їх  частини (крім столів і стільців, 

призначених спеціально для 

рентгенівських обстежень), шт 194,3 167,7 …1 146,4 186,8 

Свічки, гноти вощені та вироби подібні 

(уключаючи нічні вогні, встановлені на 

плаву з поплавком; крім свічок 

лікувальних (антиастматичних), 

воскових сірників або коротких сірників, 

стрічок, гнотів та свічок, оброблених 

сіркою), т 1093 1213 1091 1087 1331 
____________________________________________ 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 

щодо конфіденційності статистичної інформації. 
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16.6 Показники інноваційної діяльності підприємств з виробництва  
меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання 

 

 2013 2014 2015 2017 

Кількість інноваційно активних підприємств, 

одиниць 10 15 10 5 

   у % до загальної кількості обстежених   

   промислових підприємств 17,2 19,7 33,3 21,7 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис.грн 15324,8 12009,5 117932,0 37099,4 

   у % до загального обсягу реалізованої   

   промислової продукції 1,2 0,8 4,3 1,5 

Обсяг інноваційних витрат, тис.грн 2974,0 1029,2 5076,0 1123,8 

Освоєно виробництво інноваційних видів 

продукції, одиниць 6 19 38 58 

 

 

16.7   Фінансові результати підприємств з виробництва меблів, іншої продукції,  

          ремонту і монтажу машин і устатковання у 2017 році 
 

 
Фінан-

совий 

результат 

(сальдо), 

тис.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які одержали 

збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

тис.грн 

Виробництво меблів, 

іншої продукції, 

ремонт і монтаж 

машин і 

устатковання 215688,2 73,6 310644,6 26,4 94956,4 

Виробництво меблів 135293,8 63,4 209435,8 36,6 74142,0 

Виробництво іншої 

продукції 20018,5 83,9 24215,4 16,1 4196,9 

у тому числі      

виробництво 

ювелірних виробів, 

біжутерії та 

подібних виробів –124,9 61,5 874,0 38,5 998,9 

виробництво ігор та 

іграшок 308,7 100,0 308,7 – – 
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Продовження табл.16.7 

 

 Фінан-

совий 

результат 

(сальдо), 

тис.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які одержали 

збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

тис.грн 

виробництво 

медичних і 

стоматологічних 

інструментів і 

матеріалів 5403,5 80,0 8601,3 20,0 3197,8 

виробництво 

продукції не 

віднесеної до інших 

угруповань 14294,5 94,4 …1 5,6 …1 

Ремонт і монтаж 

машин і 

устатковання 60375,9 77,7 76993,4 22,3 16617,5 

ремонт і технічне 

обслуговування 

готових металевих 

виробів, машин і 

устатковання 54271,9 76,0 70491,6 24,0 16219,7 

установлення та 

монтаж машин і 

устатковання 6104,0 84,6 6501,8 15,4 397,8 
 

 

 

 

_________________________________________ 

1Див. виноску до табл.16.5 
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17. ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА 

КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
 

 

17.1 Основні показники роботи підприємств з постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого повітря у 2017 році 
 

Індекс промислової продукції, %  

до 2016 року 106,5 

до 2015 року 110,2 

до 2014 року 129,1 

до 2013 року 118,3 

до 2012 року 117,5 

  

Обсяг реалізованої промислової продукції  

млн.грн 20698,7 

у % до загального обсягу у промисловості 22,6 

  

Капітальні інвестиції   

млн.грн 2614,7 

у % до загального обсягу у промисловості 30,6 

  

Середньооблікова кількість штатних працівників1  

осіб 14095 

у % до загальної кількості працівників у промисловості 12,2 

у % до 2016 року 98,2 

у % до 2010 року 85,8 

  

Середньомісячна номінальна заробітна плата   

одного штатного працівника1  

грн 7811 

у % до середнього рівня в промисловості 105,9 

у % до 2015 року 121,0 

у % до 2010 року 294,1 

  

Фінансовий результат до оподаткування, млн.грн −2021,4 

  

Рівень рентабельності операційної діяльності, % −3,2 

  

Частка збиткових підприємств, % 46,5 
 

 

 

                                                           
1 Дані наведено за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб. 
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17.2 Обсяг реалізованої продукції підприємств з постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

(млн.грн) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря 4713,8 7276,2 7231,7 10201,4 16937,5 20698,7 

Виробництво, передача та розподілення 

електроенергії 2752,7 4706,5 4853,5 7187,6 8948,3 11503,1 

Виробництво газу, розподілення 

газоподібного палива через місцеві 

(локальні) трубопроводи 1273,0 1726,2 1617,5 1867,3 6109,0 6783,8 

Постачання пари, гарячої води та 

кондиційованого повітря 688,1 843,5 760,7 1146,5 1880,2 2411,8 

 

 

17.3  Розподіл обсягу реалізованої продукції підприємств з постачання  
         електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

(до підсумку; %) 

 

17.4  Виробництво електроенергії   
(млн.кВт.год) 

  
  

2593,0

2323,4

2929,0
3017,5

3378,2

1000

2000

3000

2013 2014 2015 2016 2017

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Виробництво, передача та розподілення 

електроенергії 58,4 64,7 67,1 70,5 52,8 55,6 

Виробництво газу, розподілення 

газоподібного палива через місцеві 

(локальні) трубопроводи 27,0 23,7 22,4 18,3 36,1 32,8 

Постачання пари, гарячої води та 

кондиційованого повітря 14,6 11,6 10,5 11,2 11,1 11,6 
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17.5 Виробництво електроенергії за видами діяльності 
(млн.кВт.год) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Електроенергія 2593,0 2323,4 2929,0 3017,5 3378,2 

у тому числі вироблена      

тепловими електростанціями 

(ТЕЦ, ТЕС) 2584,8 2313,5 2908,5 2984,8 3308,4 

іншими електростанціями 

(вітровими, сонячними, 

гідроелектростанціями) 3,7 5,9 20,2 32,7 69,8 
 

 

17.6 Показники інноваційної діяльності підприємств з постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

 

 2013 2014 2015 2017 

Кількість інноваційно активних підприємств, 

одиниць 7 7 1 1 

  у % до загальної кількості промислових  

  підприємств 18,9 17,9 5,3 5,3 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис.грн 10791,2 21538,0 – – 

  у % до загального обсягу реалізованої  

  промислової продукції 0,2 0,5 – – 

Обсяг інноваційних витрат, тис.грн 26100,8 2330,9 42665,0 6537,8 

Освоєно виробництво інноваційних видів 

продукції, одиниць 1 – – – 
 

17.7  Фінансові результати підприємств з постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря у 2017 році 
 

 

Фінансовий 

результат 

(сальдо), 

тис.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підпри-

ємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого повітря –2021399,3 53,5 70361,6 46,5 2091760,9 

Виробництво, передача та 

розподілення електроенергії –1392132,3 48,6 46770,7 51,4 1438903,0 

Виробництво газу, 

розподілення газоподібного 

палива через місцеві 

(локальні) трубопроводи –535971,7 60,0 4280,4 40,0 540252,1 

Постачання пари, гарячої 

води та кондиційованого 

повітря –93295,3 55,6 19310,5 44,4 112605,8 
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18. ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З 

ВІДХОДАМИ 
 

18.1 Основні показники роботи підприємств з водопостачання; 

каналізації, поводження з відходами у 2017 році 
 

  

Обсяг реалізованої промислової продукції  

млн.грн 2268,8 

у % до загального обсягу у промисловості 2,5 

  

Капітальні інвестиції   

млн.грн 163,0 

у % до загального обсягу у промисловості 1,9 

  

Середньооблікова кількість штатних працівників1  

осіб 5222 

у % до загальної кількості працівників у промисловості 4,5 

у % до 2016 року 102,0 

у % до 2010 року 74,2 

  

Середньомісячна номінальна заробітна плата   

одного штатного працівника1  

грн 4954 

у % до середнього рівня в промисловості 67,1 

у % до 2016 року 134,4 

у % до 2010 року 313,5 

  

Фінансовий результат до оподаткування, млн.грн −260,0 

  

Рівень рентабельності операційної діяльності, % −10,0 

  

Частка збиткових підприємств, % 47,6 

  

                                                           
1 Дані наведено за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб. 
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18.2 Обсяг реалізованої продукції підприємств з водопостачання; 
каналізації, поводження з відходами 

(млн.грн) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 522,3 769,3 666,5 790,5 2219,8 2268,8 

у тому числі       

забір, очищення та постачання води 184,6 274,9 301,4 324,8 382,2 486,1 

каналізація, відведення й очищення 

стічних вод 112,6 142,8 181,9 251,7 297,3 327,3 

збирання, оброблення й видалення 

відходів; відновлення матеріалів 221,5 351,4 182,9 213,6 1540,2 1455,4 

збирання відходів 87,4 119,3 110,9 125,2 225,4 407,9 

оброблення та видалення відходів 3,2 2,0 13,8 18,4 9,8 22,4 

відновлення матеріалів 130,9 230,1 58,2 70,0 1305,0 1025,1 

 

 

 

 

 

18.3 Розподіл обсягу реалізованої продукції підприємств з 
водопостачання; каналізації, поводження з відходами 

(до підсумку; %) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

у тому числі       

забір, очищення та постачання води 35,3 35,7 45,2 41,1 17,2 21,4 

каналізація, відведення й очищення 

стічних вод 21,6 18,6 27,3 31,8 13,4 14,4 

збирання, оброблення й видалення 

відходів; відновлення матеріалів 42,4 45,7 27,5 27,0 69,4 64,2 

збирання відходів 16,7 15,5 16,7 15,8 10,2 18,0 

оброблення та видалення відходів 0,6 0,3 2,1 2,3 0,4 1,0 

відновлення матеріалів 25,1 29,9 8,7 8,9 58,8 45,2 
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18.4 Показники інноваційної діяльності підприємств з водопостачання; 
каналізації, поводження з відходами 

 

 2013 2014 2015 2017 

Кількість інноваційно активних підприємств, 

одиниць 4 5 2 1 

  у % до загальної кількості промислових  

  підприємств 10,0 9,4 7,7 3,8 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис.грн – 4477,1 – – 

  у % до загального обсягу реалізованої  

  промислової  продукції – 3,2 – – 

Обсяг інноваційних витрат, тис.грн 8567,9 1138,7 415,7 8,0 

Освоєно виробництво інноваційних видів 

продукції, одиниць – 1 – – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.5 Фінансові результати підприємств з водопостачання; каналізації, 

поводження з відходами у 2017 році 
 
 

 Фінан-

совий 

результат 

(сальдо), 

тис.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансо-

вий 

результат, 

тис.грн 

Водопостачання; 

каналізація, 

поводження з 

відходами –259986,9 52,4 20075,2 47,6 280062,1 

у тому числі      

забір, очищення та 

постачання води –85084,6 31,5 3211,8 68,5 88296,4 

каналізація, 

відведення й 

очищення стічних вод 1966,3 43,8 4835,7 56,3 2869,4 

збирання, оброблення 

й видалення відходів; 

відновлення 

матеріалів –176868,6 63,8 12027,7 36,2 188896,3 

у тому числі      

збирання відходів –173775,5 65,4 5737,3 34,6 179512,8 

відновлення 

матеріалів 2482,8 66,7 6181,7 33,3 3698,9 
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19. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ПОРІВНЯННЯ 
 

 

19.1 Індекси промислової продукції1 

(до попереднього року; %) 

 2010  2013 2014 2015 2016 2017 

Україна 112,0 95,7 89,92 87,02 102,82 100,42 

Автономна Республіка Крим   110,5 100,8 … … … … 

       

 Вінницька 106,5 110,4 105,4 104,0 105,3 108,2 

 Волинська 126,7 102,9 103,2 98,6 100,2 105,7 

 Дніпропетровська 116,1 98,5 92,5 92,1 99,3 100,1 

 Донецька 114,7 93,6 68,53 65,43 106,43 89,13 

 Житомирська 108,2 113,4 107,1 110,0 105,7 109,5 

 Закарпатська 142,9 96,9 106,1 79,7 105,9 100,3 

 Запорізька 107,8 97,1 96,8 95,3 96,9 106,2 

 Івано-Франківська 100,2 95,3 98,9 89,1 95,5 112,0 

 Київська  108,0 99,1 101,6 93,0 106,2 110,3 

 Кіровоградська 113,3 106,6 100,8 82,9 120,3 105,5 

 Луганська 107,1 91,1 58,03 34,03    139,03 69,03 

 Львівська 100,9 101,2 97,2 98,5 99,3 106,0 

 Миколаївська 110,3 96,5 101,4 91,1 110,5 101,5 

 Одеська   102,9 100,6 99,7 96,1 109,2 112,2 

 Полтавська 112,6 94,7 92,9 96,2 100,1 98,9 

 Рівненська 129,6 91,4 103,7 100,3 98,1 109,3 

 Сумська 93,5 107,0 88,1 98,4 91,2 101,7 

 Тернопільська 102,5 99,5 116,5 92,1 110,3 108,5 

 Харківська 105,8 94,5 94,8 88,2 105,8 106,1 

 Херсонська 100,5 92,4 96,4 98,1 102,0 103,2 

 Хмельницька 104,9 97,6 97,8 95,7 104,7 101,6 

 Черкаська 117,1 95,2 94,7 90,8 106,3 99,1 

 Чернівецька 111,9 103,7 92,9 98,3 96,9 106,7 

 Чернігівська 99,8 89,6 97,2 91,2 105,8 96,5 

       

 м.Київ 104,1 89,9 85,9 94,6 104,4 95,8 

 м.Севастополь  114,4 112,7 … … … … 

                                                           
1 За 2010 рік індекс за регіонами розраховано відповідно до Класифікації видів економічної діяльності 

ДК009:2005. 
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 

тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
3 Дані можуть бути уточнені. 
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19.2 Виробництво окремих видів промислової продукції 
 

 

Свинина свіжа чи 

охолоджена - туші, 

напівтуші (уключаючи 

оброблені сіллю чи 

консервантами для 

тимчасового 

зберігання) 

 

Кури, курчата (тушки) 

свіжі чи охолоджені 

 

Вироби ковбасні та 

подібні продукти з 

м’яса, субпродуктів чи 

крові тварин та подібні 

вироби і харчові 

продукти на їхній 

основі (крім виробів 

ковбасних з печінки та 

страв готових) 

 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

тис.т 

Україна1  235,4 237,5 226,0 325,9 294,8 319,8 228,8 233,0 247,0 

 Автономна          

  Республіка Крим   … … … … … … … … … 

          

 Вінницька 3,0 4,8 4,7 23,0 7,9 19,1 5,5 5,8 6,8 

 Волинська 9,1 4,5 2,8 29,6 …3 …3 10,6 9,3 8,2 

 Дніпропетровська 26,0 25,0 22,0 54,4 51,6 48,3 52,4 55,1 62,9 

 Донецька2 43,8 42,8 43,8 1,4 2,0 2,0 26,7 38,8 37,7 

 Житомирська 5,6 5,8 5,1 …3 …3 – 17,0 17,3 16,4 

 Закарпатська 1,9 1,8 1,8 – – – 0,7 1,0 1,5 

 Запорізька 10,0 8,1 5,6 4,9 5,6 4,7 12,5 11,9 16,8 

 Івано-Франківська 9,4 7,7 7,1 4,0 1,0 1,5 1,6 1,3 0,7 

 Київська  17,0 15,1 14,8 94,1 77,3 92,5 5,6 5,4 5,1 

 Кіровоградська 5,8 5,2 3,6 …3 …3 …3 18,9 16,6 15,5 

 Луганська2 0,3 0,3 0,2 – – – …3 …3 …3 
 Львівська 24,3 32,8 37,7 24,4 25,7 32,9 6,3 6,6 6,5 

 Миколаївська 0,4 0,2 0,1 – …3 0,0 1,3 1,2 0,9 

 Одеська   0,6 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 5,5 4,6 4,1 

 Полтавська 47,0 52,2 43,3 0,0 0,0 0,0 36,3 33,3 36,2 

 Рівненська 3,0 1,9 2,3 …3 – – …3 …3 …3 

 Сумська 0,9 0,9 0,7 …3 – – 1,2 1,1 1,0 

 Тернопільська 0,4 0,8 4,3 …3 2,5 3,0 0,6 0,6 0,8 

 Харківська 10,3 10,3 11,4 15,8 20,4 18,0 15,0 14,2 16,7 

 Херсонська 3,0 1,9 2,3 …3 – – …3 …3 …3 
 Хмельницька 2,6 3,7 2,5 5,7 5,3 5,2 4,0 3,6 3,7 

 Черкаська 2,6 3,0 1,8 65,5 75,5 74,7 1,9 1,5 1,3 

 Чернівецька 3,4 2,4 2,3 …3 …3 …3 2,1 1,5 1,3 

 Чернігівська 2,4 2,6 2,3 …3 – – 1,3 1,3 1,2 

          

 м.Київ …3 …3
 …3

 – – – 1,1 0,6 0,6 

 м.Севастополь  … … … … … … … … … 
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Продовження табл.19.2 

 

Молоко та вершки 

незгущені й без додання 

цукру чи інших 

підсолоджувальних 

речовин жирністю 

більше 1%, але не 

більше 6%, у первинних 

пакуваннях об’ємом 

нетто не більше 2 л 

 

Масло вершкове 

жирністю не більше 

85% 

Молоко і вершки 

коагульовані, йогурт, 

кефір, сметана та 

інші ферментовані 

продукти 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

тис.т 

Україна1  472,3 462,8 478,2 101,0 102,0 108,4 297,2 293,2 272,4 

 Автономна          

  Республіка Крим   … … … … … … … … … 

          

 Вінницька 255,5 247,3 248,4 23,6 19,8 19,8 …3 8,7 8,5 

 Волинська …3
 …3

 …3
 1,1 1,6 2,5 …3

 …3
 …3

 

 Дніпропетровська 41,4 46,3 49,8 1,7 1,6 2,0 31,9 31,1 25,8 

 Донецька2 5,7 4,4 4,0 0,2 0,3 0,3 2,7 2,0 1,8 

 Житомирська 15,4 7,5 31,2 7,8 10,0 8,4 4,4 4,2 4,1 

 Закарпатська – – – – – – – – – 

 Запорізька 10,2 9,7 9,4 3,7 3,7 3,2 5,7 5,6 4,4 

 Івано-Франківська 4,6 5,4 4,2 0,4 0,5 1,5 2,8 2,8 2,7 

 Київська  112,4 109,4 114,8 4,1 5,7 5,5 79,5 75,5 74,1 

 Кіровоградська …3 …3 1,2 – …3 0,5 …3
 …3

 2,0 

 Луганська2 2,2 2,9 1,9 0,9 1,1 0,8 0,5 0,5 0,4 

 Львівська 13,2 8,8 16,8 1,1 1,5 2,9 14,5 16,0 17,6 

 Миколаївська 10,9 10,3 8,8 3,3 3,9 5,4 19,2 21,5 22,6 

 Одеська   4,5 5,2 5,0 0,9 1,2 1,2 3,4 3,8 3,7 

 Полтавська 45,4 42,1 38,4 19,1 17,8 13,6 33,9 31,0 27,6 

 Рівненська …3 …3 …3 1,4 1,2 1,2 …3 …3 …3 
 Сумська …3 …3

 …3
 4,2 5,6 8,2 …3 …3

 …3
 

 Тернопільська 28,6 28,4 26,3 3,5 4,7 5,4 20,2 19,8 17,2 

 Харківська 30,5 29,7 26,4 3,8 3,8 3,9 28,7 27,9 25,1 

 Херсонська …3 …3 …3 1,4 1,2 1,2 …3
 …3

 …3
 

 Хмельницька 10,2 10,5 12,6 7,5 8,1 9,9 3,4 3,1 4,1 

 Черкаська …3 …3
 …3

 7,1 5,6 6,9 …3
 …3

 …3
 

 Чернівецька 0,3 0,6 0,5 …3
 …3

 …3
 0,3 0,6 0,2 

 Чернігівська 7,5 9,4 8,2 3,7 2,8 2,8 4,9 4,6 3,2 

          

 м.Київ …3
 …3

 …3
 – – – …3

 …3
 …3

 

 м.Севастополь  … … … … … … … … … 
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Продовження табл.19.2 

 

Борошно пшеничне чи 

пшенично-житнє 

Хліб та вироби 

хлібобулочні, 

нетривалого зберігання 

 

Води натуральні 

мінеральні негазовані 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

тис.т млн.дал 

Україна1  2056,4 1974,0 1974,3 1232,0 1160,0 1072,6 36,0 43,3 45,3 

 Автономна          

  Республіка Крим   … … … … … … … … … 

          

 Вінницька 194,2 254,9 252,3 44,0 39,9 37,4 0,1 0,2 0,2 

 Волинська 30,8 29,2 30,0 31,3 31,5 29,1 …3
 …3

 …3
 

 Дніпропетровська 157,7 166,5 171,3 167,9 148,1 138,0 2,8 3,1 3,2 

 Донецька2 38,1 22,3 8,0 49,9 46,6 44,3 - …3 …3 

 Житомирська 15,0 19,2 25,9 40,5 37,8 34,9 – – – 

 Закарпатська 19,3 18,5 13,8 12,1 10,2 9,3 …3 …3 0,3 

 Запорізька 84,1 99,0 79,1 64,3 64,3 61,8 0,9 2,7 3,0 

 Івано-Франківська 43,0 41,2 33,1 27,7 26,1 26,1 0,7 1,0 0,3 

 Київська  145,9 123,4 165,2 113,7 115,8 102,5 4,4 5,7 5,6 

 Кіровоградська 54,2 34,0 29,7 14,2 12,6 11,3 – – – 

 Луганська2 10,5 36,7 32,7 11,7 11,0 9,6 …3
 …3

 …3
 

 Львівська 60,2 57,5 67,3 50,7 49,0 48,0 16,6 20,7 22,1 

 Миколаївська 44,7 47,1 29,7 26,3 22,4 21,1 0,7 0,7 0,8 

 Одеська   106,8 108,9 107,6 80,8 78,0 71,6 0,8 1,3 1,0 

 Полтавська 86,5 83,0 52,0 33,6 35,7 32,5 …3
 …3

 …3
 

 Рівненська 87,1 75,0 64,1 27,2 26,5 23,4 …3
 …3

 …3
 

 Сумська 112,7 97,3 94,0 40,6 35,1 31,6 0,4 …3 …3 

 Тернопільська 55,8 57,3 57,2 10,2 8,2 7,5 0,3 …3 0,1 

 Харківська 304,6 288,6 277,9 92,6 90,9 79,2 1,0 0,8 …3 

 Херсонська 87,1 75,0 64,1 27,2 26,5 23,4 …3
 …3

 …3
 

 Хмельницька 55,9 61,0 103,5 50,4 48,6 47,0 0,4 0,3 0,4 

 Черкаська 130,6 87,3 112,0 35,6 29,5 24,8 2,9 3,1 3,1 

 Чернівецька 15,6 17,8 13,5 23,2 20,1 18,6 …3
 …3

 …3
 

 Чернігівська 22,0 20,2 19,6 29,8 25,2 22,1 – – – 

          

 м.Київ …3
 …3

 …3
 125,8 119,1 112,8 1,0 0,8 0,5 

 м.Севастополь  … … … … … … … … … 
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Продовження табл.19.2 

 

Води натуральні 

мінеральні газовані 

Білизна постільна 

трикотажна машинного 

чи ручного в’язання 

 

Блузки, сорочки та батники 

трикотажні машинного або 

ручного в’язання, жіночі та 

дівчачі 

 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

млн.дал т тис.шт 

Україна1  72,8 73,1 73,9 5825 6004 7692 1250,6 1362,1 1458,4 

 Автономна          

  Республіка Крим   … … … … … … … … … 

          

 Вінницька 1,8 1,9 1,5 …3 …3
 …3

 …3
 …3

 …3
 

 Волинська …3
 0,2 …3

 – – – …3
 …3

 …3
 

 Дніпропетровська 3,4 3,3 3,0 – – – – – …3 

 Донецька2 – – – – – – – – – 

 Житомирська – – – – – – – – – 

 Закарпатська 14,5 16,0 16,3 – – – 606,0 660,4 504,0 

 Запорізька 0,6 1,0 0,9 – – – – – – 

 Івано-Франківська 1,1 1,2 0,9 – – – – – – 

 Київська  …3
 …3

 …3
 – – …3 – – – 

 Кіровоградська – – – – – – – – – 

 Луганська2 …3
 …3

 …3
 – – – – – – 

 Львівська 26,8 27,0 27,2 5825 6004 7692 377,1 522,5 787,6 

 Миколаївська 1,4 1,5 1,6 – – – …3 – – 

 Одеська   0,9 0,7 1,0 …3 – – – – – 

 Полтавська 11,9 12,2 13,0 – – – 219,6 139,7 126,9 

 Рівненська …3
 …3

 …3
 – – – – …3

 …3
 

 Сумська …3
 …3

 …3
 – – – – – – 

 Тернопільська 0,4 0,4 0,3 – – – – – – 

 Харківська …3
 …3

 …3
 – – – – …3 – 

 Херсонська …3
 …3

 …3
 – – – – …3

 …3
 

 Хмельницька 0,5 0,4 0,3 – – – 45,1 30,3 26,1 

 Черкаська 0,5 0,4 …3 – – – – …3
 …3

 

 Чернівецька 0,1 0,1 0,1 – – – …3 – – 

 Чернігівська …3
 …3

 …3
 – – – – – – 

          

 м.Київ 2,5 2,2 2,3 – – – …3
 …3

 …3
 

 м.Севастополь  … … … … … … … … … 
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Продовження табл.19.2 

 

Футболки, майки й 

подібні вироби, 

трикотажні машинного 

або ручного вʼязання 

 

Панчішно-шкарпеткові 

вироби  

Взуття, призначене для 

носіння на вулиці, з 

верхом зі шкіри 

натуральної чоловіче 

(уключаючи чоботи, 

півчоботи та черевики; 

крім водонепроникного 

взуття та взуття із 

захисним металевим 

підноском) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

тис.шт тис.пар 

Україна1  5045,6 5340,4 6077,2 48230,0 50482,5 51963,7 991,5 953,7 770,0 

 Автономна          

  Республіка Крим   … … … … … … … … … 

          

 Вінницька 145,3 81,9 65,5 …3
 …3

 …3
 …3

 …3
 …3

 

 Волинська 31,5 42,1 35,2 – – – 33,8 46,6 37,8 

 Дніпропетровська 275,9 328,2 209,4 …3
 …3

 …3
 …3

 …3
 …3

 

 Донецька2 – – – – – – – – – 

 Житомирська 53,3 33,9 56,0 6686 6074 8109 354,3 266,9 72,6 

 Закарпатська 544,9 670,2 793,9 – – – – – – 

 Запорізька 113,7 91,6 112,8 – – – 114,1 81,6 84,7 

 Івано-Франківська 0,5 …3 …3
 689,4 997,6 327,3 – – – 

 Київська  …3 125,0 427,9 …3 – – 212,0 239,3 231,9 

 Кіровоградська 11,9 3,5 …3 …3
 …3

 …3
 …3

 …3
 …3

 

 Луганська2 – …3 …3
 391,6 …3

 …3
 – – – 

 Львівська 2194,6 2797,4 2739,8 11830,3 13640,3 8732,0 136,3 126,7 136,2 

 Миколаївська 32,9 20,6 25,5 …3
 …3

 …3
 7,9 8,0 7,1 

 Одеська   – …3 – …3
 …3

 …3
 – – – 

 Полтавська 380,6 285,6 369,4 9909,8 14109,7 17310,0 …3
 …3 …3

 

 Рівненська …3
 …3

 …3
 – – – – – …3 

 Сумська …3
 …3

 …3
 – – – – …3

 …3
 

 Тернопільська …3
 …3

 …3
 …3

 …3
 …3

 …3
 …3

 …3
 

 Харківська 11,9 24,4 26,6 3420,1 5176,6 5555,2 28,5 40,6 31,4 

 Херсонська …3
 …3

 …3
 – – – – – …3 

 Хмельницька 116,1 35,3 …3 – …3
 …3 …3

 …3
 …3

 

 Черкаська 102,7 90,4 142,2 – – – …3 7,5 5,7 

 Чернівецька 135,4 …3 115,2 …3
 …3

 …3
 …3 – – 

 Чернігівська …3 3,4 …3 – – – …3
 …3

 …3
 

          

 м.Київ 666,9 430,1 650,8 …3
 …3

 …3
 18,1 21,5 11,8 

 м.Севастополь … … … … … … … … … 
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  Продовження табл.19.2 

 

Деревина із сосни уздовж 

розпиляна чи розколота, 

розділена на шари чи 

лущена, завтовшки 

більше 6 мм 

 

Деревина хвойних порід 

уздовж розпиляна чи 

розколота, розділена на 

шари чи лущена, 

завтовшки більше 6 мм 

(крім деревини із ялини, 

смереки та сосни) 

 

Цегла невогнетривка 

керамічна будівельна 

(крім виробів з 

борошна кам’яного 

кремнеземистого чи 

грунтів діатомітових) 

 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

тис.м3 

Україна1  775,7 896,5 1285,9 397,6 438,0 410,8 2191,9 2190,4 2081,9 

 Автономна          

  Республіка Крим   … … … … … … … … … 

          

 Вінницька 1,8 1,4 3,1 1,0 2,6 4,2 163,1 141,9 137,9 

 Волинська 143,9 172,2 223,9 – – – 57,7 46,4 62,2 

 Дніпропетровська 41,8 45,8 46,0 6,3 1,4 1,1 36,2 44,5 65,7 

 Донецька2 24,5 19,0 18,4 0,8 5,6 4,9 …3 …3
 …3

 

 Житомирська 165,4 139,8 360,5 90,1 145,1 142,9 10,4 13,1 13,5 

 Закарпатська – – – 24,8 9,5 4,5 62,0 62,2 62,4 

 Запорізька …3 19,9 …3 2,9 2,4 3,9 14,5 16,7 17,0 

 Івано-Франківська …3
 …3

 0,7 19,4 37,2 31,8 271,2 258,2 246,1 

 Київська  46,0 62,0 88,4 26,6 18,9 19,1 216,3 222,7 240,8 

 Кіровоградська – …3
 …3

 – 0,5 …3 52,1 …3
 …3

 

 Луганська2 – 17,0 13,4 – …3
 …3

 …3
 …3

 – 

 Львівська 31,2 51,4 52,3 63,5 56,4 39,7 272,2 266,3 255,7 

 Миколаївська 1,4 1,7 1,2 – – – …3
 …3

 …3 

 Одеська   …3
 …3

 …3
 – – – 7,0 …3

 …3 

 Полтавська 21,0 30,1 29,8 9,9 9,6 5,2 80,8 86,1 92,6 

 Рівненська – – …3 – – – – – – 

 Сумська …3 12,7 46,4 46,5 51,8 69,7 233,4 265,9 124,5 

 Тернопільська …3
 …3

 …3
 3,9 2,9 4,8 18,1 22,9 20,8 

 Харківська 19,1 13,0 11,8 …3
 …3

 …3 62,5 63,7 62,4 

 Херсонська – – …3 – – – – – – 

 Хмельницька 2,6 3,5 12,8 7,2 9,7 5,4 170,7 173,0 156,7 

 Черкаська 5,6 5,4 10,8 – – – 131,6 123,3 124,0 

 Чернівецька – …3
 …3

 – 41,7 34,5 157,0 149,2 149,0 

 Чернігівська 177,9 223,7 233,5 – – – 71,4 58,7 75,7 

          

 м.Київ – …3
 …3

 – 2,5 2,4 – – – 

 м.Севастополь … … … … … … … … … 
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Продовження табл.19.2 

 

Листи профільовані(ребристі) 

холоднодеформовані, зі сталі 

нелегованої 

Конструкції інші та їх частини, 

плити, прутки, кутики, профілі та 

вироби подібні, з металів чорних або 

алюмінію 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

тис.т 

Україна1  117,6 156,0 164,3 63,3 80,5 96,5 

 Автономна       

  Республіка Крим   … … … … … … 

       

 Вінницька 4,3 2,8 2,3 0,7 1,2 1,0 

 Волинська …3 2,1 2,4 0,2 0,2 0,5 

 Дніпропетровська 19,4 25,5 19,3 8,1 9,4 10,1 

 Донецька2 …3
 …3

 …3
 5,4 4,6 6,4 

 Житомирська …3 …3
 …3

 1,7 2,0 1,1 

 Закарпатська …3
 …3

 …3
 …3

 …3
 0,1 

 Запорізька 16,9 22,2 33,6 19,3 18,4 24,8 

 Івано-Франківська 7,1 13,0 9,1 0,0 0,3 0,7 

 Київська  21,9 22,8 24,1 4,6 6,0 6,1 

 Кіровоградська …3
 …3

 …3
 2,3 2,2 2,4 

 Луганська2 …3
 …3

 …3 1,9 1,7 0,9 

 Львівська 12,5 13,5 13,7 1,3 10,3 13,5 

 Миколаївська 2,8 5,2 5,1 0,7 2,2 1,8 

 Одеська   …3
 …3

 …3 1,2 2,0 2,1 

 Полтавська 4,1 …3
 …3

 0,9 0,9 1,8 

 Рівненська …3
 …3

 …3 0,1 0,3 0,2 

 Сумська 2,2 …3
 …3

 0,1 0,1 0,1 

 Тернопільська – – – 0,6 0,5 0,9 

 Харківська …3 6,9 12,3 6,4 8,8 10,2 

 Херсонська …3
 …3

 …3 0,1 0,3 0,2 

 Хмельницька 3,1 4,1 3,8 0,5 0,2 0,2 

 Черкаська …3 – – 0,2 0,3 0,7 

 Чернівецька …3
 …3

 …3
 …3

 …3
 …3

 

 Чернігівська …3 0,6 0,7 1,0 1,1 1,3 

       

 м.Київ 16,7 26,6 28,0 6,1 7,6 9,1 

 м.Севастополь  … … … … … … 

                                                           
1 Див. виноску 2 до табл.19.1 
2 Див.виноску 3 до табл. 19.1 
3  Дані не оприлюднюються з метою забезпечення вимог Закону України «Про державну статистику» щодо 

конфіденційності статистичної інформації. 
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19.3 Капітальні інвестиції у промисловість 

(млн.грн) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Україна1  55384,4 86242,0 87656,0 117753,6 143300,0 

 Вінницька 1034,7 2328,8 2333,6 1875,3 2485,0 

 Волинська 466,9 933,9 2771,1 1679,1 1837,1 

 Дніпропетровська 8645,8 12715,5 15053,8 16789,9 24456,0 

 Донецька2 8113,0 7917,22 4964,62 7457,52 9901,22 

 Житомирська 803,9 1218,5 1362,9 1981 2567,7 

 Закарпатська 443,3 747,0 859,6 1326,7 1537,4 

 Запорізька 2567,8 5447,2 4838,9 6142,3 9934,3 

 Івано-Франківська 1582,3 2591,2 2046,0 2751,4 3624,2 

 Київська  2956,7 9432,4 9674,3 14023,3 11464,8 

 Кіровоградська 418,3 774,3 752,2 1276,9 1620,2 

 Луганська 3686,2 4391,72 1223,32 1477,62 457,22 

 Львівська 1975,8 2749,1 3648,6 6367,1 8541,7 

 Миколаївська 1342,2 1214,7 898,1 2808,4 2364,7 

 Одеська   1263,6 1664,6 1755,8 2808,4 3026,3 

 Полтавська 3038,4 4865,7 3569,9 6029,9 5806,7 

 Рівненська 618,0 980,1 1869,4 1282,3 1547,8 

 Сумська 696,1 948,9 968,6 1750,5 2127,8 

 Тернопільська 299,2 407,5 570,5 958,8 1477,6 

 Харківська 1976,1 2811,5 3407,2 3987 5018,4 

 Херсонська 350,7 729,6 761,0 673,2 2493,3 

 Хмельницька 1155,4 924,1 1169,7 2064,8 2570,0 

 Черкаська 892,7 698,0 933,1 1428 1443,8 

 Чернівецька 191,3 190,5 255,9 413,8 457,6 

 Чернігівська 489,5 932,8 967,0 1613,6 1622,5 

 м.Київ 10376,5 18627,2 21000,7 28786,8 34916,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, за 2014-2017 

роки також без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
2 Див. виноску 3 до табл. 19.1 
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19.4 Кількість та питома вага інноваційно активних підприємств 
 

 
Кількість інноваційно активних 

підприємств, одиниць 
У % до загальної кількості 
промислових підприємств 

 2013 20141 2015 2017 2013 2014 2015 2017 

Україна  1715 16081 8241 7591 16,8 16,11 17,31 16,21 

 Автономна         

  Республіка Крим   50 … … … 15,2 … … … 
         

 Вінницька 55 46 25 24 19,4 14,2 14,7 15,4 

 Волинська 23 30 12 17 10,5 10,8 11,5 16,0 

 Дніпропетровська 84 109 63 51 11,9 13,4 13,0 11,0 

 Донецька 85 442 282 222 10,5 14,62 11,72 11,52 

 Житомирська 57 48 28 23 17,5 12,5 15,5 13,9 

 Закарпатська 15 16 14 12 6,9 6,0 10,1 9,0 

 Запорізька 115 108 49 42 28,8 22,9 20,9 19,1 

 Івано-Франківська 87 99 27 28 21,4 22,8 21,6 21,7 

 Київська  68 66 44 37 13,5 11,6 13,3 11,0 

 Кіровоградська 46 49 25 24 18,3 17,3 24,8 22,6 

 Луганська 61 162 92 72 11,2 12,22 11,32 10,02 

 Львівська 116 129 64 48 16,6 16,4 19,3 15,2 

 Миколаївська 81 67 29 25 24,9 19,9 31,2 26,9 

 Одеська   69 67 36 36 17,6 16,8 19,4 15,7 

 Полтавська 33 33 30 27 8,1 8,0 16,2 10,4 

 Рівненська 39 45 13 8 14,9 14,9 10,6 5,9 

 Сумська 32 46 23 24 14,0 17,6 19,8 20,5 

 Тернопільська 36 36 16 25 17,1 14,9 17,4 27,5 

 Харківська 182 191 117 111 23,2 22,4 28,6 28,1 

 Херсонська 48 54 19 15 23,6 24,2 20,7 15,5 

 Хмельницька 58 38 18 8 18,2 11,0 12,3 5,7 

 Черкаська 47 37 25 32 15,0 10,6 17,2 24,4 

 Чернівецька 30 34 9 8 16,5 15,6 17,0 14,5 

 Чернігівська 45 32 15 10 20,7 13,1 13,3 9,6 
         

 м.Київ 142 168 86 95 25,6 21,7 17,3 20,7 

 м.Севастополь  11 … … … 11,3 … … … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Див. виноску 2 до табл.19.1 
2 Див. виноску 3 до табл.19.1 
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19.5 Впровадження нових технологічних процесів на промислових 
підприємствах 

(одиниць) 

 Усього 
З них маловідходних і 

ресурсозберігаючих 

 2013 20141 2015 2017 2013 2014 2015 2017 

Україна  1576 17431 12171 20371 502 4471 4581 6111 

 Автономна         

  Республіка Крим   35 … … … 17 … … … 
         

 Вінницька 32 38 26 15 1 1 17 8 

 Волинська 25 17 13 8 8 8 5 5 

 Дніпропетровська 51 76 77 107 20 16 30 24 

 Донецька 58 1122 2022 6922 28 92 122 282 

 Житомирська 43 23 20 13 21 6 7 6 

 Закарпатська 6 3 7 7 2 1 2 6 

 Запорізька 207 212 114 142 48 45 35 35 

 Івано-Франківська 17 20 50 23 5 2 8 15 

 Київська  29 38 39 38 18 22 14 10 

 Кіровоградська 28 11 19 16 14 4 7 13 

 Луганська 43 82 212 42 6 –2 52 32 

 Львівська 47 60 49 41 7 13 14 13 

 Миколаївська 13 35 13 29 – 5 3 9 

 Одеська   24 30 26 50 20 11 15 42 

 Полтавська 25 29 34 31 15 17 18 18 

 Рівненська 19 8 9 8 3 2 3 2 

 Сумська 71 134 185 225 25 12 110 25 

 Тернопільська 34 139 32 284 10 18 11 27 

 Харківська 375 273 212 230 62 70 85 85 

 Херсонська 121 181 25 24 103 97 12 12 

 Хмельницька 24 11 9 7 5 4 6 2 

 Черкаська 21 22 15 30 2 1 4 13 

 Чернівецька 8 8 15 12 5 2 6 10 

 Чернігівська 23 14 35 75 4 1 5 9 
         

 м.Київ 196 342 152 549 53 80 24 191 

 м.Севастополь  1 … … … – … … … 
 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Див. виноску 2 до табл.19.1 
2 Див. виноску 3 до табл.19.1 
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19.6 Освоєння виробництва інноваційних видів продукції за видами на  
промислових підприємствах 

(найменувань) 

 

Освоєно виробництво інноваційних видів продукції 

машин, устатковання, апаратів, 

приладів 
матеріалів, виробів, продуктів 

 2013 20141 2015 2017 2013 2014 2015 2017 

Україна  809 13141 9661 7511 2329 23461 21701 16361 

 Автономна         

  Республіка Крим   17 … … … 83 … … … 
         

 Вінницька 13 14 27 14 65 62 42 38 

 Волинська 3 - 6 3 22 60 2 4 

 Дніпропетровська 57 47 80 32 107 121 70 52 

 Донецька 56 512 532 612 174 282 1002 402 

 Житомирська 3 12 2 12 21 16 11 8 

 Закарпатська 6 - 1 - 14 8 8 8 

 Запорізька 193 413 290 227 204 198 107 92 

 Івано-Франківська 5 12 40 3 146 118 77 106 

 Київська  6 4 19 6 73 111 78 110 

 Кіровоградська 20 23 39 13 27 34 12 23 

 Луганська 8 72 22 32 43 72 122 82 

 Львівська 16 15 22 19 95 117 229 228 

 Миколаївська 9 7 4 4 259 61 24 15 

 Одеська   9 7 10 15 78 75 48 38 

 Полтавська 10 5 29 31 48 87 67 55 

 Рівненська 5 4 2 6 13 2 5 - 

 Сумська 62 51 91 80 110 141 86 137 

 Тернопільська 10 9 17 20 100 68 563 19 

 Харківська 89 112 74 112 157 282 134 284 

 Херсонська 36 17 12 5 121 136 29 75 

 Хмельницька 9 5 13 5 14 6 11 2 

 Черкаська 21 14 13 12 37 43 37 41 

 Чернівецька 6 6 14 6 17 18 17 19 

 Чернігівська 19 338 11 8 58 60 45 89 
         

 м.Київ 115 141 95 54 234 487 356 145 

 м.Севастополь  6 … … … 9 … … … 

         
 

 

                                                           
1 Див. виноску 2 до табл.19.1 
2 Див. виноску 3 до табл.19.1 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ 
 

Показники, які характеризують економічний стан промисловості області, подаються за 

видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності 

(КВЕД), гармонізованої з відповідними міжнародними класифікаціями, що забезпечує 

методологічну та термінологічну основу співставлення національної статистики зі 

статистикою світового співтовариства та сприяння процесу інтеграції України до 

Європейського Союзу. Перелік видів економічної діяльності у  збірнику наведено за 

Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010. 

Класифікацію видів економічної діяльності (ДК 009:2010) побудовано за ієрархічною 

системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Найвищий рівень – це секція 

(позначається літерами). Подальша деталізація секцій КВЕД – розділ, група, клас – позначають 

цифровими кодами. 

Промисловість об’єднує чотири секції: В «Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів», С «Переробна промисловість», D «Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря», E «Водопостачання; каналізація, поводження з відходами». 

Задля проведення економічного аналізу та поширення статистичних даних державних 

статистичних спостережень застосовують стандартні угруповання розділів переробної 

промисловості, які наведені в таблиці.  

 

Код Назва Розділи 

CA Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 10–12 

CB Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів 13–15 

CC Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 16–18 

CD Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 

CE Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 

CF Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів 21 

CG Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції 22–23 

CH Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, 

крім машин і устатковання 24–25 

CI Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 26 

CJ Виробництво електричного устатковання 27 

CK Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань 28 

CL Виробництво транспортних засобів 29–30 

CM Інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин і 

устатковання 31–33 
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Кількість підприємств включає підприємства-юридичні особи. Підприємство 
відноситься до тієї чи іншої галузі залежно від того, виробництво якої продукції переважає. 

Малими підприємствами визнають юридичні особи – суб’єкти господарювання, у 
яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб 
та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 
визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 

 Великими підприємствами визнають юридичні особи – суб’єкти господарювання, 
у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб 
та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро. 

Мікропідприємствами вважаються підприємства, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-
якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро. 

Середніми визнають усі інші підприємства. 
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) наведено за ціною 

продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як 
підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію 
(товари, послуги) за бартерним контрактом), за вирахуванням податку на додану вартість 
(ПДВ), за результатами структурного обстеження підприємств.  

Дані щодо обсягів реалізації за видами промислової діяльності сформовано за 
функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності 
формуються за  однорідними видами діяльності). 

Індекс промислової продукції розраховують відповідно до міжнародних стандартів у 
цій сфері за Методикою, затвердженою наказом Держкомстату України від 02.08.2005 №224 (у 
редакції наказу Держстату України від 14.03.2013 №91). Розрахунок індексу базується на даних 
про динаміку виробництва за постійним набором товарів-представників та структурі валової 
доданої вартості за базисний рік.  

З 2013 року за регіонами (з 2010 року – по Україні) розрахунок індексу здійснено за 
видами діяльності в секціях "B", "C", "D" (крім групи 35.3) відповідно до Класифікації видів 
економічної діяльності (ДК 009:2010). За базисний прийнято 2010 рік. 

За 2010 – 2012 роки розрахунок індексу здійснювався за видами діяльності в секціях 
"C", "D", "Е" (без урахування діяльності з розподілення газу, теплоенергії, води, оброблення 
відходів і брухту та видавничої діяльності) відповідно до Класифікації видів економічної 
діяльності (ДК 009:2005). За базисний було прийнято 2007 рік. 

Виробництво промислової продукції в натуральному виразі показане за  валовим 
випуском, тобто разом з продукцією, використаною для подальшої  переробки в межах одного 
підприємства. 

Iнформація щодо виробництва промислової продукції  надана за Номенклатурою 
продукції промисловоcті (НПП), яка базується на Статистичній класифікації продукції за 
видами економічної діяльності Європейського Союзу (СРА, 2008) та Переліку продуктів для 
європейської статистики виробництва (PRODCOM). 

Номенклатура продукції промисловості розроблена в рамках переходу на міжнародні 
статистичні стандарти у сфері статистики виробництва і охоплює секції В, С, D національного 
класифікатора ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД-2010). 

Середньооблікова кількість штатних працівників охоплює осіб, які перебувають у 
трудових відносинах із підприємством і отримують заробітну плату, крім тимчасово відсутніх 
працівників, за якими зберігається місце роботи (знаходяться у відпустках по вагітності та 
пологах або в додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, визначеного 
законодавством, проходять військову службу за призовом під час мобілізації), працюючих за 
цивільно-правовими договорами.  

Працівник ураховується тільки один раз (за місцем основної роботи) незалежно від 
строку трудового договору та тривалості робочого часу. 

Цей показник обчислюється в середньому за період (місяць, рік): 
- за звітний місяць – шляхом підсумовування кількості працівників облікового складу за 

кожний календарний день місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число, включаючи святкові (неробочі) 
і вихідні дні, і ділення одержаної суми на відповідне число календарних днів звітного місяця; 

- за рік – шляхом підсумовування  середньооблікової кількості найманих працівників за 
всі місяці роботи у звітному році та ділення одержаної суми на кількість місяців року (тобто 
на 12). 
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Вимушену неповну зайнятість характеризує кількість працівників, які прийняті на 
умовах повного робочого дня (тижня), але були переведені з економічних причин на неповний 
робочий день (тиждень), а також перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на 
період припинення виконання робіт). 

Рух працівників облікового складу характеризується змінами облікової кількості штатних 
працівників унаслідок прийому на роботу та вибуття з різних причин.  

У кількості прийнятих працівників ураховуються особи, які зараховані на підприємство 
наказом (розпорядженням) власника підприємства (установи, організації) про прийняття на 
роботу у звітному періоді. 

У кількість працівників, які вибули з підприємства, включаються всі особи, які у звітному 
періоді залишили роботу на цьому підприємстві, незалежно від причин звільнення. 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому (звільненню) розраховується як 
відношення кількості прийнятих (звільнених) до середньооблікової кількості штатних 
працівників. 

Номінальна заробітна плата – нарахування працівникам у грошовій і натуральній 
формі за відпрацьований час або виконану роботу: тарифні ставки (посадові оклади), премії, 
доплати, надбавки, а також інші види оплати за невідпрацьований час. Вона також включає 
обов’язкові відрахування із заробітної плати працівників: податок на доходи фізичних осіб, 
військовий збір. 

До номінальної заробітної плати не відносяться: грошове забезпечення кадрових 
військовослужбовців і осіб рядового та начальницького складу, виплати, що здійснюються за 
рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, оплата 
перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, а також суми 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що сплачується 
роботодавцем.  

У національній статистичній практиці номінальна заробітна плата розраховується як 
середньомісячна штатного працівника – шляхом ділення нарахованого фонду оплати праці 
штатних працівників за звітний місяць (період) на середньооблікову  кількість штатних 
працівників і на кількість  місяців у періоді. У збірнику надається показник, розрахований у 
середньому за рік  

Також визначається показник середньої заробітної плати за оплачену годину – шляхом 
ділення суми нарахованого фонду оплати праці штатних працівників на кількість оплачених 
їм людино-годин за відповідний період. 

Заборгованість із виплати заробітної плати – це сума своєчасно не виплаченої 
заробітної плати всім категоріям працівників, а саме: штатним працівникам, особам, які не 
перебувають в обліковому складі підприємства – сумісникам та працюючим за договорами, а 
також звільненим працівникам. 

Заборгованою вважається сума, яка включає всі нарахування в грошовій та натуральній 
формі з фонду оплати праці, за винятком обов’язкових для всіх працівників відрахувань 
(податок з доходів фізичних осіб і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування), строк виплати якої минув до кінця місяця, в якому вона повинна бути виплачена. 
Дані узгоджуються з показником простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці на 
відповідну дату.   

Заборгованість із виплати заробітної плати може утворюватися за рахунок власних 
коштів підприємства, а також місцевого та Державного бюджетів.  

До суми заборгованості за рахунок коштів Державного бюджету включаються також 
компенсаційні виплати працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
які належать до фонду оплати праці.  

Кількість людино-годин невідпрацьованих працівниками у зв’язку з переведенням 
на неповний робочий день (тиждень) з економічних причин  відображає переведення 
працівників на роботу зі скороченим робочим днем (тижнем) з причин простою виробництва 
або скорочення обсягів робіт порівняно з установленою тривалістю робочого часу. 

Обсяги експорту, імпорту товарів наведені за даними Держмитслужби України з 
урахуванням товарів, придбаних в іноземних портах. 

Пряма іноземна інвестиція – це категорія міжнародної інвестиційної діяльності, яка 
відображає прагнення інституційної одиниці – резидента однієї країни, здійснювати контроль 
або суттєвий вплив на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни. Інвестиція є 
прямою, якщо капітал/права власності нерезидента складає не менше 10% вартості статутного 
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капіталу підприємства-резидента (або) нерезидент має не менше 10% голосів в управлінні 
підприємства-резидента.  

Дані про прямі інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних осіб-
резидентів та постійних представництв нерезидентів в Україні з урахуванням 
адміністративних даних Національного банку України про ринкову вартість прямих інвестицій 
(акцій, майна тощо) підприємств та установ. 

Капітальні інвестиції – інвестиції у придбання або виготовлення власними силами для 
власного використання матеріальних та нематеріальних активів. 

Інвестиції у матеріальні активи – інвестиції у землю, існуючі будівлі та споруди, нові 
будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва,  машини, обладнання та інвентар, 
транспортні засоби, довгострокові біологічні активи та інші необоротні матеріальні активи, які 
були придбані або створені для власного використання, уключаючи витрати на капітальний 
ремонт, поліпшення, вдосконалення, реконструкцію, модернізацію. 

Інвестиції в нематеріальні активи – інвестиції у придбання або створення власними 
силами програмного забезпечення, баз даних, прав користування природними ресурсами, 
майном, прав на знаки для товарів і послуг, на об’єкти промислової власності, авторських та 
суміжних прав. 

Капітальні інвестиції з 2012 року обліковуються щодо підприємств-юридичних осіб за 
їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною 
адресою). Розрахунок показників за 2010р. згідно нової методології проведений 
ретроспективно. 

Інноваційна діяльність – це комплекс наукових, технологічних, організаційних, 
фінансових та маркетингових заходів, які спрямовані на створення та впровадження інновацій 
(проведення і придбання наукових досліджень, нових технологій, виробниче проектування, 
інші види підготовки виробництва для випуску нових продуктів, впровадження нових методів 
їх виробництва, придбання машин, обладнання, установок, інших основних засобів та 
капітальні витрати, пов’язані з упровадженням інновацій, маркетинг, реклама тощо). 

У зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного 
спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства безпосереднє 
порівняння даних за 2015 рік з аналогічними даними попередніх років є некоректним. 
Починаючи з 2015 року, дані наведені по юридичних особах видів економічної діяльності 
промисловості з чисельністю працюючих 50 осіб і більше.  

Упровадження інновацій (інновація) – це діяльність підприємства, пов’язана з 
упровадженням як технологічно нових, так і значно технологічно удосконалених продуктів 
(продуктові інновації) і процесів (процесові інновації). Інновація вважається упровадженою, 
якщо вона (її результат) потрапила на ринок чи використовується у виробничому процесі. 

Придбання нових технологій – це придбання нових технологій, які використовуються 
для реалізації технологічних інновацій. 

Кількість впроваджених інноваційних видів продукції, найменувань – кількість 
упроваджених у виробництво у звітному періоді інноваційних видів продукції, що можуть бути 
новими як для ринку, так і лише для підприємства; у т.ч. нові види машин, устатковання, 
приладів, апаратів тощо. 

Реалізована інноваційна продукція — це обсяг реалізованої інноваційної продукції 
за період з початку року, що була заново упроваджена, зазнала суттєвих технологічних змін 
або вдосконалювалася протягом останніх трьох років (інноваційна продукція нова як для 
ринку, так і лише для підприємства). 

Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, 
використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. 

Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його 
активи, зобов’язання і власний капітал.  

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування 
його зобов’язань. 

Дебіторська заборгованість – рахунки, що належать до сплати і створюються, як 
правило, у зв’язку з поставками в кредит. Складається з розрахунків: за товари (роботи, 
послуги), строк  сплати яких не настав; за товари (роботи, послуги), не сплачені в строк; по 
векселях одержаних; з бюджетом; з персоналом та іншими операціями; по авансах виданих; з 
дочірніми підприємствами; з іншими дебіторами.  
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Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це дохід 
(виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг (у т. ч. платежі від оренди об’єктів 
інвестиційної нерухомості) за вирахування наданих знижок, вартості повернутих раніше 
проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та 
податків і зборів. 

Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і 
погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у 
собі економічні вигоди. 

Інші витрати – витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов’язані із 
запозиченнями; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій; 
втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та 
необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі діяльності, але не пов’язанні з 
операційною діяльністю підприємства.  

Інші доходи – дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані 
від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних 
курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі діяльності, але не пов’язані з 
операційною діяльністю підприємства.  

Інші операційні доходи – суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, 
крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):дохід від операційної 
оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних 
активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в 
банках,  дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних 
активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття, дохід від списання кредиторської 
заборгованості, одержані штрафи, пені, неустойки тощо. 

Кредиторська заборгованість – грошові кошти підприємства, які належить виплатити 
юридичній чи фізичній особі. Складається з розрахунків: за товари (роботи, послуги), строк 
сплати яких не настав; за товари (роботи, послуги), не сплачені в строк; по векселях виданих; 
по авансах одержаних; з бюджетом; по позабюджетних платежах; по страхуванню; по оплаті 
праці; з дочірніми підприємствами; з іншими кредиторами.  

Оборотні активи - це грошові засоби, авансовані в матеріальні, оборотні і грошові 
кошти та інші грошові активи, які знаходяться в постійному кругообігу і забезпечують 
безперервний процес виробництва і обігу. 

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види 
діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 
          Операційні витрати включають виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, 

послуг) або собівартість реалізованих товарів, загальногосподарські витрати, пов`язані з 
управлінням та обслуговуванням підприємства, витрати пов`язані з реалізацією продукції 
(товарів), собівартість реалізованих виробничих запасів, сумнівні борги та втрати від 
знецінення запасів, втрати від операційних курсових різниць, визнані економічні санкції, 
відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що 
виникають в процесі операційної діяльності підприємства. 

Рівень рентабельності операційної діяльності розраховується як відношення 
фінансового результату від операційної діяльності до витрат операційної діяльності 
підприємств. 

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток) визначається як 
алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових, інших та 
надзвичайних доходів (прибутків), фінансових, інших та надзвичайних витрат (збитків). 

Чистий прибуток (збиток) – різниця між сумою фінансового результату  до 
оподаткування і сумою витрат з податку на прибуток. 
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