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Промислове виробництво у січні–листопаді 2019 року 

У листопаді 2019р. порівняно із жовтнем 2019р. сезонно скоригований індекс 
промислової продукції становив 98,1%.  

У листопаді поточного року проти листопада 2018р. індекс промислової 
продукції, скоригований на ефект календарних днів, склав 93,1%. 

Індекси промислової продукції 
(відсотків) 

 Листопад 2019 до 
жовтня 2019 листопада 2018  

сезонно 
скориговані нескориговані 

скориговані                 
на ефект 

календарних днів 
нескориговані 

Промисловість 98,1 95,4 93,1 92,5 
за видами діяльності                                                                  

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 95,1 93,1 92,1 92,1 
Переробна промисловість 99,5 94,4 95,0 93,6 
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 98,2 106,3 87,7 88,0 

   за основними промисловими групами 
Товари проміжного споживання 96,8 92,7 93,7 93,2 
Інвестиційні товари 99,5 96,8 94,4 90,9 
Споживчі товари 
короткострокового використання 100,3 93,9 94,7 93,8 
Споживчі товари тривалого 
використання 101,6 98,5 98,7 95,5 
Енергія 97,0 100,7 90,1 90,7 

У січні–листопаді 2019р. порівняно із січнем–листопадом 2018р. індекс 
промислової продукції становив 98,8%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні 
кар’єрів – 100,8%, переробній – 98,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря – 97,3%.  

Індекси промислової продукції 
(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 
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Інформацію щодо індексів промислової продукції за видами діяльності, 

основними промисловими групами, по регіонах та про виробництво в Україні 

окремих видів промислової продукції наведено в додатках. 

 

Географічне охоплення 
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,                          
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 

Методологія та визначення 

Індекс промислової продукції – показник динаміки обсягу промислового виробництва, 
середньозважена величина з відповідних індивідуальних індексів по кожному товару. Розрахунок 
базується на даних щодо динаміки виробництва видів продукції за постійним набором товарів-
представників і структурі валової доданої вартості за видами промислової діяльності за базисний рік 
(2010=100%).  

Індекс промислової продукції за звітний період (наростаючим підсумком) розраховується з 
урахуванням уточнених даних за попередній період. 

Методологія розрахунку: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/91/meod_91.zip 

Сезонне коригування динамічного ряду індексу промислової продукції здійснюється за допомогою 
програми "Demetra+", використовуючи метод TRAMO/SEATS.  

Індекс промислової продукції розраховується на підставі даних державних статистичних 
спостережень "Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за 
видами" та "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості", якими охоплено 
суб’єкти господарської діяльності, що забезпечують не менше 90% обсягу виробництва за видами 
продукції.  

Індекси промислової продукції розраховуються по Україні в цілому, за видами діяльності (на рівні 
секцій, розділів, груп/класів відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД -  
http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar)), основними промисловими групами (ОПГ - 
http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_opg_2016.htm) та по регіонах.  

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/71/mp_kss_vpp.pdf, 
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/69/mp_kss_prom.pdf  

 
Перегляд даних 
Дані поточного року є попередніми. Перегляд даних за підсумками 2019 року буде здійснено в             
I кварталі 2020 року.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Довідка: тел. (044) 289-97-20, 287-63-96; e-mail: promysl@ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/prom.htm 
Державна служба статистики України, 2019  

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/91/meod_91.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/71/mp_kss_vpp.pdf
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/69/mp_kss_prom.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/prom.htm
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Додаток 1 
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 

(відсотків) 
 

Код за 
КВЕД-
2010 

Листопад 2019 до Січень–
листопад 
2019 до  
січня–

листопада 
2018 

Довідково: 
січень–

листопад 
2018 до  
січня–

листопада 
2017 

жовтня 
2019 

листопада 
2018 

Промисловість  B+C+D 95,4 92,5 98,8 102,1 

Добувна та переробна промисловість B+C 94,0 93,2 99,0 102,1 

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів B 93,1 92,1 100,8 102,4 

з неї      

добування кам’яного та бурого вугілля  05 91,8 89,6 101,4 103,3 

добування сирої нафти та природного газу 06 97,4 99,1 102,3 102,9 

добування металевих руд  07 94,4 91,1 100,9 102,8 

Переробна промисловість  С 94,4 93,6 98,3 102,0 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 10-12 92,7 95,3 100,5 98,9 

Текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 13-15 99,8 91,4 89,9 97,8 

Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність   16-18 96,3 91,4 94,1 102,9 

Виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 94,0 92,9 95,0 103,8 

Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції  20 99,3 134,0 103,0 119,4 

Виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 21 99,8 99,0 106,3 101,1 

Виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 22, 23 92,0 93,9 98,7 100,1 

Металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання  24, 25 91,7 85,8 97,5 101,4 

Машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устатковання 26-30 94,8 87,3 95,2 103,7 

виробництво комп’ютерів, електронної та 
оптичної продукції 26 73,9 74,3 105,0 103,5 

виробництво електричного устатковання 27 101,2 94,7 79,2 86,3 

виробництво машин і устатковання, не 
віднесених до інших угруповань 28 96,3 91,0 103,3 104,3 

виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів 29, 30 97,5 84,6 90,8 111,7 

Виробництво меблів, іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин і устатковання 31-33 101,5 101,5 99,9 106,9 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 106,3 88,0 97,3 102,0 
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Додаток 2 
 

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами 
(відсотків) 

 
Листопад 2019 до Січень–листопад 

2019 до  
січня–листопада 

2018 

Довідково: 
січень–листопад 

2018 до  
січня–листопада 

2017 

жовтня 
2019 

листопада 
2018  

Промисловість 95,4 92,5 98,8 102,1 

Товари проміжного споживання 92,7 93,2 98,3 101,4 

Інвестиційні товари 96,8 90,9 98,4 108,0 

Споживчі товари 
короткострокового використання 93,9 93,8 99,2 99,3 

Споживчі товари тривалого 
використання 98,5 95,5 105,8 100,4 

Енергія 100,7 90,7 98,9 102,5 
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Додаток 3 
 

Індекси промислової продукції по регіонах 
(відсотків) 

 
Листопад 2019 до Січень–листопад 

2019 до  
січня–листопада 

2018 

Довідково: 
січень–листопад 

2018 до  
січня–листопада 

2017 

жовтня 
2019 

листопада 
2018 

Україна 95,4 92,5 98,8 102,1 

Вінницька 93,0 103,5 115,9 98,6 

Волинська 103,9 88,5 94,8 103,1 

Дніпропетровська 97,8 90,9 101,1 103,3 

Донецька 84,8 83,4 101,7 102,3 

Житомирська 77,8 84,2 92,4 98,4 

Закарпатська 96,2 69,5 87,1 105,3 

Запорізька 94,6 91,4 95,9 104,1 

Івано-Франківська 97,6 97,9 95,7 111,2 

Київська  95,7 104,2 98,6 101,8 

Кіровоградська 108,2 108,8 104,7 100,2 

Луганська 102,0 101,0 96,0 84,0 

Львівська 95,0 95,2 96,9 103,7 

Миколаївська 106,8 92,2 97,2 104,8 

Одеська   106,8 119,5 106,8 92,2 

Полтавська 92,2 93,7 98,7 101,6 

Рівненська 111,7 99,5 106,0 93,8 

Сумська 100,9 93,9 99,0 111,8 

Тернопільська 92,2 85,3 98,6 104,1 

Харківська 104,2 88,7 97,5 103,2 

Херсонська 97,4 104,4 103,6 100,9 

Хмельницька 103,6 92,3 85,0 96,6 

Черкаська 100,2 94,7 99,9 101,8 

Чернівецька 90,8 96,5 100,0 107,3 

Чернігівська 104,8 78,0 88,9 99,1 

м.Київ 108,8 93,0 96,3 98,4 
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Додаток 4 
Виробництво окремих видів промислової продукції 

 
 

Вироблено за 
Листопад 2019 у % 

до 
Січень–листопад 

2019 
у % до 

січня–листопада 
2018 

січень–
листопад 

2019 

листопад  
2019 

жовтня 
2019 

листопада 
2018 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів  

Вугілля кам’яне, млн.т 23,5 2,0 90,9 87,3 99,8 

Нафта сира, у тому числі нафта, 
одержана з мінералів бітумінозних, 
тис.т 1568 141 96,3 105,1 106,2 

Газовий конденсат природний, 
одержаний з родовищ газу природного, 
тис.т 658 60,9 97,1 106,5 108,9 

Газ природний скраплений або в 
газоподібному стані, млрд.м3 18,6 1,6 97,8 95,1 99,4 

Руди залізні неагломеровані, млн.т 147 12,8 96,1 95,9 99,5 

Концентрати залізорудні 
неагломеровані, млн.т 58,0 5,2 97,4 100,6 104,5 

Концентрати залізорудні агломеровані, 
млн.т 47,8 3,7 90,5 82,3 98,3 

Вапняк, флюс вапняковий та інший 
вапняковий камінь для виготовлення 
вапна й цементу (крім подрібненого 
вапнякового наповнювача та каменю 
вапнякового заданих розмірів), млн.т 6,3 0,6 87,7 89,2 112,8 

Піски будівельні, такі як глинисті, 
каолінові, полевошпатові (крім 
кременистих та металоносних пісків), 
млн.т 9,0 0,8 58,3 75,6 85,2 

Камінь дроблений (щебінь), який 
використовується як наповнювач 
бетону, для дорожнього покриття та 
подібних цілей (крім гальки, гравію та 
кремнію), млн.т 51,3 4,9 85,4 96,0 95,5 

Сіль (включаючи сіль денатуровану) і 
хлорид натрію чистий, розчинені або не 
розчинені у воді, з вмістом або ні 
речовин, які запобігають злипанню чи 
забезпечують сипучість, тис.т 1907 180 96,7 80,0 97,4 

Переробна промисловість 

Яловичина і телятина, свіжі чи 
охолоджені - туші, напівтуші, 
четвертини необвалені, тис.т 44,5 3,9 82,3 73,6 90,9 

Свинина свіжа чи охолоджена - туші, 
напівтуші (уключаючи оброблені сіллю 
чи консервантами для тимчасового 
зберігання), тис.т 181 16,4 98,0 96,5 97,3 

Яловичина і телятина заморожені - 
туші, напівтуші, четвертини, відруби, 
тис.т 12,2 1,3 142,4 57,5 79,3 
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   Продовження 

 Вироблено за Листопад 2019 у % до Січень–листопад 
2019 

у % до 
січня–листопада 

2018 

січень–
листопад 

2019 

листопад  
2019 

жовтня 
2019 

листопада 
2018 

Свинина заморожена - туші, напівтуші, 
тис.т 4,9 0,4 91,5 120,3 112,5 

М’ясо курей, курчат, свіже чи 
охолоджене - тушки, тис.т 219 16,5 69,8 79,3 93,5 

М’ясо курей, курчат, свіже чи 
охолоджене - частини тушок, тис.т 360 29,4 92,7 92,0 107,9 

М’ясо курей, курчат, заморожене - 
тушки, тис.т 120 7,9 74,2 87,0 107,1 

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), тис.т 211 18,8 108,2 92,6 94,2 

Сік томатний, млн.л 41,5 3,6 107,9 101,0 100,3 

Сік яблучний, млн.л 80,7 8,2 50,2 39,9 82,9 

Суміші соків фруктових та овочевих,  
млн.л 169 16,3 105,8 106,6 100,6 

Пюре та паста томатні концентровані, 
тис.т 107 1,2 12,9 118,3 97,6 

Овочі (крім картоплі), фрукти, горіхи, 
гриби та частини рослин їстівні інші, 
приготовлені чи консервовані з 
додаванням оцту чи оцтової кислоти, 
тис.т 25,3 1,4 51,7 88,2 96,0 

Олія соняшникова та її фракції, 
нерафіновані (крім хімічно 
модифікованих), тис.т 5016 595 100,5 110,9 114,2 

Маргарин і продукти пастоподібні зі 
зниженим чи низьким вмістом жирів 
(крім маргарину рідкого), тис.т 126 12,9 96,6 102,8 102,7 

Молоко та вершки незгущені й без 
додавання цукру чи інших 
підсолоджувальних речовин жирністю 
не більше 1%, у первинних пакуваннях 
об’ємом нетто більше 2 л, тис.т 400 33,4 101,0 98,0 99,7 

Молоко та вершки незгущені й без 
додавання цукру чи інших 
підсолоджувальних речовин жирністю 
більше 1%, але не більше 6%, у 
первинних пакуваннях об’ємом нетто 
не більше 2 л, тис.т 436 40,8 98,9 95,7 98,0 

Масло вершкове жирністю не більше 
85%, тис.т 82,5 6,4 90,8 95,3 83,8 

Сир свіжий неферментований 
(недозрілий і невитриманий; 
уключаючи сир із молочної сироватки 
та кисломолочний сир), тис.т 66,9 6,7 105,2 101,9 100,3 
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   Продовження 

 Вироблено за Листопад 2019 у % до Січень–листопад 
2019 

у % до 
січня–листопада 

2018 

січень–
листопад 

2019 

листопад  
2019 

жовтня 
2019 

листопада 
2018 

Сир тертий, порошковий, голубий та 
інший неплавлений (крім свіжого сиру, 
сиру із молочної сироватки та 
кисломолочного сиру), тис.т 78,4 6,6 91,6 88,3 89,4 

Молоко і вершки коагульовані, йогурт, 
кефір, сметана та інші ферментовані 
продукти, тис.т 253 22,5 103,8 108,1 99,6 

Йогурт рідкий та сквашене молоко 
ароматизовані (молоко і вершки 
коагульовані, йогурт, кефір, сметана та 
інші ферментовані продукти, 
ароматизовані або з додаванням фруктів, 
горіхів або какао), тис.т 125 11,1 99,6 108,4 107,2 

Борошно пшеничне чи пшенично-
житнє, тис.т 1455 143 98,2 99,3 97,6 

Хліб та вироби хлібобулочні, 
нетривалого зберігання, тис.т 782 66,7 95,2 85,9 89,3 

Печиво солодке (уключаючи сендвіч-
печиво; крім частково чи повністю 
покритого шоколадом або іншими 
сумішами, що містять какао), тис.т 141 14,4 110,4 95,3 89,7 

Вафлі та вафельні облатки (уключаючи 
солоні; крім частково чи повністю 
покритих шоколадом або іншими 
сумішами, що містять какао), тис.т 47,7 5,5 97,6 117,8 102,6 

Цукор білий кристалічний буряковий, 
тис.т 1377 490 78,5 90,4 87,7 

Цукерки шоколадні (крім цукерок із 
вмістом алкоголю, шоколаду в 
брикетах, пластинах чи плитках), тис.т 58,3 7,6 94,8 118,2 123,2 

Вироби кондитерські з цукру чи його 
замінників, з вмістом какао 
(уключаючи шоколадну нугу; крім 
білого шоколаду), тис.т 42,4 4,9 103,5 65,7 72,9 

Гумки, фруктові желе та фруктові пасти 
у вигляді кондитерських виробів з 
цукру (крім жувальної гумки), тис.т 41,6 3,8 80,6 96,2 106,0 

Карамелі, тофі (ірис) та солодощі 
аналогічні, тис.т 71,2 5,7 79,0 87,9 102,6 

Соуси і продукти для приготування 
соусів; приправи та прянощі змішані 
інші (крім соєвого соусу, кетчупу і 
соусів томатних інших, борошна та 
порошку гірчичних, гірчиці готової), 
тис.т 131 13,7 98,7 94,5 99,8 

Спреди та суміші жирові, що містять 
масову частку загального жиру від 50% 
до 85%, у тому числі молочного жиру в 
жировій фазі не менше ніж 25%, тис.т 28,0 2,9 95,3 89,3 91,0 

Продукти молоковмісні, н.в.і.у., тис.т 108 10,9 97,9 93,4 87,8 

Бренді (уключаючи "Коньяк України"), 
тис.дал 2062 278 109,0 108,1 102,5 
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   Продовження 

 Вироблено за Листопад 2019 у % до Січень–листопад 
2019 

у % до 
січня–листопада 

2018 

січень–
листопад 

2019 

листопад  
2019 

жовтня 
2019 

листопада 
2018 

Горілка з вмістом спирту не більше 
45,4%, тис.дал 9765 1133 108,2 96,7 84,2 

Лікери та інші спиртні напої (крім 
спиртів дистильованих з вина 
виноградного, вичавок винограду або 
фруктів; віскі, рому, тафії, джину, 
ялівцевої настоянки, горілки з вмістом 
спирту не більше 45,4 %, спиртів 
дистильованих із фруктів), тис.дал 7607 778 129,7 128,5 113,8 

Пиво солодове (крім пива 
безалкогольного і пива з вмістом 
алкоголю не більше 0,5%), млн.дал 167 11,3 98,7 91,7 98,6 

Води натуральні мінеральні 
негазовані, млн.дал 57,4 4,1 99,1 111,1 115,6 

Води натуральні мінеральні газовані, 
млн.дал 82,1 5,0 106,9 98,9 104,6 

Води з додаванням цукру і речовин 
підсолоджувальних чи ароматизуючих 
інших, тобто напої безалкогольні типу 
лимонаду, оранжаду (уключаючи 
мінеральні й газовані), млн.дал 143 10,5 122,9 112,4 106,4 

Сигарети, які містять тютюн, або суміші 
тютюну з замінниками тютюну, 
млрд.шт 61,6 5,6 101,9 60,1 81,3 

      

Пряжа вовняна кардочесана або з 
тонкого волосу тварин, не розфасована 
для роздрібної торгівлі, т 1608 160 86,5 113,5 114,4 

Тканини з ниток синтетичних та 
штучних комплексних високої міцності, 
тканини з ниток стрічкових чи подібних 
(уключаючи нейлон, інші поліаміди, 
віскозний (штучний) шовк), тис.м2  56932 4948 87,3 85,2 99,3 

Ковдри та пледи дорожні вовняні або з 
волосу тварин тонкого (крім 
електроковдр), тис.шт 1987 204 104,9 98,8 129,8 

Білизна постільна бавовняна (крім 
трикотажної), машинного чи ручного 
в’язання, т 1778 209 118,2 136,7 129,1 

Матеріали неткані без покриття з 
поверхневою щільністю більше               
150 г/м2 (уключаючи вироби з 
нетканих матеріалів; крім предметів 
одягу), т 8470 885 98,3 83,6 77,9 

Жакети та блейзери трикотажні 
машинного або ручного в’язання, 
жіночі та дівчачі, тис.шт 294 20,0 75,8 45,9 69,2 

Сукні трикотажні машинного або 
ручного в’язання, жіночі та дівчачі, 
тис.шт 1061 75,2 88,7 67,9 81,6 
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   Продовження 

 Вироблено за Листопад 2019 у % до Січень–листопад 
2019 

у % до 
січня–листопада 

2018 

січень–
листопад 

2019 

листопад  
2019 

жовтня 
2019 

листопада 
2018 

Пальта, півпальта,  плащі, накидки 
тощо, чоловічі та хлопчачі, тис.шт 342 18,2 85,4 92,4 110,5 

Жилети, анораки, лижні куртки, куртки 
вітрозахисні та подібні вироби (крім 
піджаків та блейзерів, трикотажних, 
просочених, з покриттям, ламінованих 
або гумованих), чоловічі та хлопчачі, 
тис.шт 321 33,0 92,2 61,1 79,9 

Костюми та комплекти, (крім 
трикотажних), чоловічі та хлопчачі, 
тис.шт 218 21,1 135,3 68,7 75,4 

Піджаки та блейзери (крім 
трикотажних), чоловічі та хлопчачі, 
тис.шт 653 62,5 118,6 106,8 102,1 

Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі, 
тис.шт 628 35,9 53,8 75,7 84,5 

Жилети, анораки, лижні куртки, куртки 
вітрозахисні та подібні вироби (крім 
жакетів та блейзерів, трикотажних, 
просочених, з покриттям, ламінованих 
або гумованих), жіночі та дівчачі, 
тис.шт 163 11,8 86,1 65,6 107,7 

Жакети та блейзери (крім 
трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 890 99,4 191,9 83,0 73,4 

Сукні (крім трикотажних), жіночі та 
дівчачі, тис.шт 1491 121 102,6 91,2 114,7 

Футболки, майки й подібні вироби, 
трикотажні машинного або ручного 
вʼязання, тис.шт 4302 357 97,9 70,8 76,3 

Колготки із синтетичних волокон 
трикотажні машинного або ручного 
вʼязання з лінійною щільністю до             
67 децитекс, тис. шт 19569 2117 105,2 83,6 79,6 

Панчішно-шкарпеткові вироби інші 
(уключаючи шкарпетки), тис. пар 38186 3502 89,4 77,6 78,0 

Взуття з верхом із гуми або полімерних 
матеріалів, призначене для носіння на 
вулиці, тис. пар 5054 317 47,1 91,1 92,0 

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 422 44,4 85,1 84,7 65,7 

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 691 47,3 90,6 89,9 93,1 
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   Продовження 

 Вироблено за Листопад 2019 у % до Січень–листопад 
2019 

у % до 
січня–листопада 

2018 

січень–
листопад 
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листопад  
2019 

жовтня 
2019 

листопада 
2018 

Тапочки та інше домашне взуття 
(уключаючи кімнатні та танцювальні 
тапочки, пантофлі без задника) з верхом 
з текстильних матеріалів, тис. пар 6114 715 114,7 101,3 105,0 

Взуття з верхом з текстильних 
матеріалів інше (крім тапочок та 
іншого домашнього взуття, а також 
взуття на підошві з гуми, матеріалів 
полімерних або шкіри натуральної або 
композиційної), тис. пар  2889 290 176,5 91,5 89,1 

      

Деревина з ялини та смереки уздовж 
розпиляна чи розколота, розділена на 
шари чи лущена, завтовшки більше            
6 мм, тис.м3 211 18,7 101,6 94,9 96,9 

Деревина із сосни уздовж розпиляна 
чи розколота, розділена на шари чи 
лущена, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 1091 93,7 98,2 85,3 91,5 

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 309 25,0 107,8 110,6 123,0 

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 280 27,8 106,1 101,8 95,6 

Плити деревостружкові з деревини, 
необроблені чи лише шліфовані,  
тис.м3 умов 1167 106 106,6 93,2 90,7 

Фанера клеєна, панелі фанеровані та 
матеріали шаруваті подібні, з 
деревини інших порід, тис.м3  162 14,3 96,2 92,2 93,8 

Шпон, листи для фанери клеєної, 
деревина інша, уздовж розпиляна, 
розділена на шари чи лущена, 
завтовшки 6 мм і менше, з деревини 
листяних порід, тис.м3  169 15,1 93,1 91,0 93,7 

Паркет дерев’яний щитовий для 
мозаїчних підлог, тис.м2 275 25,2 116,7 94,7 81,9 

Вікна, двері балконні та їх рами, з 
деревини, тис.шт 980 70,9 63,4 74,0 105,5 

Двері та їх коробки та пороги, з 
деревини, тис.шт 1014 95,8 88,5 88,2 108,9 

Папір побутового та санітарно-
гігієнічного призначення інший, тис.т 115 10,7 103,4 97,7 100,4 
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   Продовження 

 Вироблено за Листопад 2019 у % до Січень–листопад 
2019 

у % до 
січня–листопада 

2018 

січень–
листопад 
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листопад  
2019 

жовтня 
2019 

листопада 
2018 

Папір та картон некрейдовані інші, 
н.в.і.у., щільністю 150 г/м2 і менше, у 
рулонах чи аркушах (крім паперу для 
писання, друкування чи іншого 
графічного призначення), тис.т 241 22,0 104,7 82,8 81,6 

Папір та картон некрейдовані інші, 
н.в.і.у., щільністю більше 150, але 
менше 225 г/м2, у рулонах чи аркушах 
(крім паперу для писання, друкування 
чи іншого графічного призначення), 
тис.т 86,2 8,3 103,9 98,3 78,6 

Папір і картон гофровані, у рулонах або 
в аркушах, тис.т 133 13,3 99,4 97,8 99,1 

Коробки та ящики, з паперу або 
картону гофрованих, тис.т 413 37,7 94,7 89,4 98,4 

Коробки та ящики, складані, з паперу 
або картону негофрованих, тис.т 87,4 6,7 86,7 77,8 102,6 

Папір туалетний (у рулонах завширшки 
36 см і менше або розрізаний за 
розміром або формою), тис.т 93,7 8,5 95,7 93,7 100,6 

Шпалери та вироби з паперу для 
покриття стін подібні; папір прозорий 
для вікон, тис.т 35,1 3,2 98,4 110,9 68,7 

      

Кокс і напівкокс з вугілля кам’яного; 
кокс газовий, млн.т 9,3 0,7 89,1 80,4 93,8 

Оливи та мастила нафтові; дистиляти 
нафтові важкі, н.в.і.у., тис.т 116 10,1 77,7 73,2 98,9 

Пропан і бутан скраплені, тис.т 305 26,6 104,7 77,1 84,6 

      

Кислота сірчана; олеум, тис.т H₂SO₄ 634 45,5 78,4 98,0 100,6 

Бензол, толуол та ксилол чистотою 

менше 95 мас. %, тис.т 72,2 5,3 80,2 77,1 92,9 

Спирт етиловий неденатурований із 

вмістом спирту не менше 80 об. %, 

млн.дал 5,8 0,7 110,9 72,2 79,6 

Полівінілхлорид пластифікований, у 

суміші з іншими речовинами, у 

первинних формах, тис.т 59,6 4,8 85,9 111,0 109,2 

Полiуретани в первинних формах, тис.т 18,3 1,6 100,1 77,0 95,5 

Фарби та лаки на основі поліакрилових 

чи вінілових полімерів, дисперговані 

чи розчинені у водному середовищі 

(уключаючи емалі та політури), тис.т 70,3 5,2 84,0 105,5 99,3 
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 Вироблено за Листопад 2019 у % до Січень–листопад 
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у % до 
січня–листопада 
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січень–
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2019 

жовтня 
2019 

листопада 
2018 

Фарби та лаки, включаючи емалі та 
політури, на основі складних 
поліефірів, дисперговані чи розчинені 
в летких органічних розчинниках (крім 
тих, які з вмістом розчинника більше 
50% маси розчину), тис.т 45,4 3,1 105,0 114,2 97,9 

Мило та речовини поверхнево-активні 
органічні в брусках та подібних 
формах, н.в.i.у. (крім для туалетних 
цілей), тис.т 8,6 0,9 128,1 89,8 82,4 

Засоби мийні та для чищення, які 
містять або не містять мило, 
включаючи допоміжні засоби, для 
миття, розфасовані для роздрібної 
торгівлі (крім тих, що їх 
використовують як мило та 
поверхнево-активні речовини), тис.т 163 17,3 116,2 90,0 91,2 

Вода туалетна, тис.дал 25,6 2,6 119,6 105,2 92,0 

Засоби косметичні для макіяжу чи 
догляду за шкірою, у т.ч. засоби 
сонцезахисні та для засмаги (крім 
препаратів лікарських, засобів 
косметичних для макіяжу губ і очей, 
засобів для манікюру й педикюру, 
пудри косметичної й туалетної, 
тальку), тис.т 5,8 0,5 93,3 94,8 92,3 

Мило та речовини поверхнево-активнi 
органічні у вигляді брусків, брикетів, 
фігурних формованих виробів або у 
інших формах, для туалетних цілей, 
тис.т 12,2 1,0 73,7 53,1 66,6 

Речовини поверхнево-активні 
органічні та засоби для миття шкіри, 
які містять або не містять мило, 
розфасовані для роздрібної торгівлі, 
тис.т 12,6 1,1 89,6 83,5 94,4 

      

Препарати лiкарськi, що мiстять iншi 
антибіотики, розфасовані для 
роздрiбного продажу, т 1001 86,2 80,3 71,1 90,5 

Препарати лiкарськi, що мiстять 
кортикостероїдні гормони, їх похідні та 
структурні аналоги, і не містять 
антибіотики, для терапевтичного або 
профілактичного застосування, в 
дозованому вигляді чи розфасовані 
для роздрiбного продажу, т 107 9,2 81,2 93,9 87,4 

Препарати лiкарськi iншi, що мiстять 
змiшанi чи незмiшанi продукти, н.в.i.у., 
розфасовані для роздрiбного продажу, 
тис.т 41,4 4,3 104,5 104,6 104,4 
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січня–листопада 
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жовтня 
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Суміш гумова з додаванням вуглецевої 
сажі чи діоксиду кремнію 
невулканiзована, т 4643 385 93,2 95,5 114,9 

Сумiш гумова невулканiзована інша в 
первинних формах або у вигляді 
пластин, листів чи стрічок (у т.ч. 
розчини та дисперсії), т 1652 138 94,1 117,6 105,5 

Шланги та рукави з гуми 
вулканізованої (крім із гуми твердої), 
армовані текстильними матеріалами, т 1655 136 74,6 79,1 108,8 

Шланги та рукави з гуми 
вулканізованої (крім із гуми твердої) у 
зборі з фітингами, т 424 26,4 69,7 60,5 73,4 

Плити, листи, плiвка, фольга i стрічки, з 
полімерів етилену, неармованi або не 
з’єднані з iншими матерiалами, 
завтовшки 0,125 мм і менше, тис.т 69,4 6,5 98,5 99,97 102,3 

Плити, листи, плiвка, фольга i стрічки, з 
полімерів стиролу, неармованi або не 
з’єднані з iншими матеріалами, 
непоруваті, тис.т 24,1 2,4 93,4 107,8 108,1 

Мішки та пакети (у т.ч. конусоподiбнi), 
з полiмерiв етилену (не включаючи із 
синтетичних текстильних матеріалів), 
тис.т 54,1 5,8 102,7 105,2 107,0 

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), тис.т 7,2 0,7 92,9 97,4 95,1 

Вироби багатошарові ізолюючі зі скла, 
тис.м² 1938 196 92,9 93,4 98,9 

Банки зі скла для консервування; 
пробки, кришки та засоби для 
закупорювання інші, зі скла, тис.т 204 18,0 113,9 145,2 123,7 

Пляшки зі скла безбарвного,  
місткістю менше 2,5 л, для напоїв та 
харчових продуктів (крім пляшок із 
покриттям з натуральної або 
композиційної шкіри; пляшечок 
дитячих для годування), млн.шт 1338 140 103,7 121,2 100,3 

Плитки та плити, керамічні, млн.м² 46,2 4,4 97,5 93,9 92,9 

Цегла невогнетривка керамічна 
будівельна (крім виробів з борошна 
кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів 
діатомітових), тис.м³ 1610 154 96,2 93,6 94,7 

Портландцемент, тис.т 8457 711 75,3 99,5 98,7 
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   Продовження 

 Вироблено за Листопад 2019 у % до Січень–листопад 
2019 

у % до 
січня–листопада 

2018 

січень–
листопад 

2019 

листопад  
2019 

жовтня 
2019 

листопада 
2018 

Вапно негашене, тис.т 2005 156 89,2 80,8 100,2 

Блоки та цегла з цементу, бетону або 
каменю штучного для будівництва, 
тис.т 2456 223 93,8 87,3 90,9 

Елементи конструкцій збірні для 
будівництва з цементу, бетону або 
каменю штучного, тис.т 3502 336 100,4 80,7 92,3 

Розчини бетонні, готові для 
використання, млн.т 15,1 1,5 92,7 99,7 99,2 

Суміші будівельні сухі (крім розчинів 
бетонних, готових для використання), 
тис.т 1948 139 71,8 96,9 117,5 

Вироби з асфальту або матеріалів 
подібних (нафтового бітуму, 
кам’яновугільного пеку), в рулонах, 
млн.м² 23,7 1,7 91,0 54,7 66,4 

      

Чавун переробний і дзеркальний у 
чушках, болванках чи формах 
первинних інших, тис.т 18447 1392 87,5 84,8 98,7 

Напівфабрикати зі сталі нелегованої 
плоскі, тис.т 8693 695 91,5 99,9 102,0 

Зливки, форми первинні інші, 
напівфабрикати для виробництва труб 
безшовних, зі сталі нелегованої, тис.т 6139 436 90,5 78,8 100,5 

Зливки, форми первинні та 
напівфабрикати, інші, зі сталі 
нелегованої, тис.т 4491 279 77,6 63,3 93,3 

Напівфабрикати зі сталі легованої (крім 
неіржавної) плоскі, тис.т 1171 38,5 36,3 42,3 104,9 

Зливки, форми первинні інші, 
напівфабрикати для виробництва труб 
безшовних, зі сталі легованої (крім 
неіржавної), тис.т 3199 184 62,0 65,9 95,0 

Зливки, форми первинні та 
напівфабрикати, інші, зі сталі легованої 
(крім неіржавної), тис.т 803 76,1 121,8 88,1 104,6 

Труби і трубки, круглого поперечного 
перерізу, піддані гарячій обробці, 
безшовні, зі сталі іншої, крім 
неіржавної (крім труб для нафто- та 
газопроводів, обсадних та труб, які 
використовуються для буріння 
нафтових і газових свердловин), тис.т 362 30,4 112,1 109,1 103,9 

Труби і трубки, зварні, круглого 
поперечного перерізу, гарячого або 
холодного формування, із зовнішнім 
діаметром не більше 406,4 мм, зі сталі 
іншої, крім неіржавної, тис.т 131 9,5 68,9 73,9 87,9 
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   Продовження 

 Вироблено за Листопад 2019 у % до Січень–листопад 
2019 

у % до 
січня–листопада 

2018 

січень–
листопад 
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листопад  
2019 

жовтня 
2019 

листопада 
2018 

Труби і трубки, зварні, гарячого або 
холодного формування, прямокутного 
або квадратного поперечного 
перерізу, із зовнішнім діаметром не 
більше 406,4 мм, з товщиною стінки не 
більше  2 мм, зі сталі іншої, крім 
неіржавної, тис.т 192 7,2 36,3 60,1 112,7 

Труби і трубки, зварні, гарячого або 
холодного формування, прямокутного 
або квадратного поперечного 
перерізу, із зовнішнім діаметром не 
більше 406,4 мм, з товщиною стінки 
більше 2 мм, зі сталі іншої, крім 
неіржавної, тис.т 146 11,1 82,6 65,5 80,5 

Дріт із заліза або сталі нелегованої з 
вмістом вуглецю менше 0,25 мас.%, 
уключаючи дріт гофрований (крім 
дроту скрученого, колючого (для 
загорожі), подвійного, 
пилкоподібного, електричного 
ізольованого), тис.т 168 15,3 109,0 103,2 100,3 

Конструкції збірні будівельні з чавуну чи 
сталі, тис.т 40,9 4,0 113,3 103,3 86,0 

Устатковання для металевих 
риштовань, опалубок, підпірок або 
кріплень для шахт, у т.ч. шахтні 
каркаси і надземні конструкції; висувні 
балки облицювального кріплення, 
трубчасті будівельні риштовання та 
устатковання подібне, з металів 
чорних, тис.т 72,5 9,8 178,5 130,4 104,5 

Конструкції, виготовлені виключно або 
переважно з листового матеріалу, з 
металів чорних, інші, тис.т 116 13,7 112,8 131,3 125,0 

Водозливи, шлюзи, шлюзні ворота, 
дебаркадери, доки стаціонарні, 
конструкції для морських та водних 
споруд інші, з металів чорних; 
конструкції інші та їх частини, з металів 
чорних, н.в.і.у., тис.т 168 15,8 115,2 108,4 127,8 

Радіатори центрального опалення без 
електричного підігріву, їх частини, з 
металів чорних, т 14528 1910 96,0 105,9 101,6 

Котли центрального опалення, тис.шт 144 11,0 64,9 77,0 91,8 

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 6411 533 115,6 136,3 89,2 
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жовтня 
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Резервуари, цистерни, баки та подібні 
ємності для твердих речовин, з металів 
чорних, місткістю понад 300 л (крім 
оснащених механічним і тепловим 
обладнанням), т 11627 1663 185,0 109,6 83,7 

      

Схеми друковані багатошарові, які 
складаються тільки зі струмопровідних 
елементів і контактів, тис.шт   314 26,8 79,9 64,2 66,7 

Схеми друковані, які складаються 
тільки зі струмопровідних елементів і 
контактів (крім багатошарових), тис.шт  564 50,2 88,0 76,3 69,5 

Схеми пасивні (уключаючи схеми з 
резисторів та/або конденсаторів; крім 
матричних мікросхем з резисторів та 
конденсаторів; схем, що містять 
елементи активні; схем інтегрованих 
гібридних), тис.шт  2598 298 148,0 144,9 97,1 

Пристрої для приймання, 
перетворення та передачі або 
відновлення голосу, зображень та 
інформації іншої (уключаючи пристрої 
для комутації та маршрутизації), тис.шт  113 7,9 158,6 58,1 68,2 

Прилади електричні сигналізаційні для 
захисту від крадіжки або пожежі та 
апаратура подібна для використання в 
будівлях, тис.шт 3087 310 127,1 92,2 110,2 

Інструменти й апаратура для 
вимірювання або контролю 
електричних величин, н.в.і.у., тис.шт  353 26,0 217,7 88,1 79,0 

Гідрометри, гігрометри та 
психрометри, неелектронні 
(уключаючи гігрографи, 
термогігрографи та 
баротермогігрографи, актинометри, 
пагоскопи; крім радіозондів для 
атмосферного зондування), тис.шт 1563 94,6 63,6 59,9 79,3 

Лічильники електроенергії (уключаючи 
калібрувальні; крім вольтметрів, 
амперметрів, ватметрів тощо), тис.шт 978 60,2 72,6 45,6 110,1 

Інструменти та апаратура для 
автоматичного регулювання чи 
керування, гідравлічні або 
пневматичні, шт 5609 337 86,2 259,2 254,5 

Інструменти й  апаратура для 
автоматичного  регулювання та 
керування, н.в.і.у., тис.шт 103 9,0 81,8 83,1 105,0 

      

Електродвигуни змінного струму 
однофазні потужністю не більше        
750 Вт, тис.шт 35,2 2,1 72,0 47,9 70,0 

Електродвигуни змінного струму 
багатофазні потужністю не більше 
750 Вт, тис.шт 53,7 1,6 62,0 19,7 59,2 
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Трансформатори інші, н.в.і.у., 
потужністю не більше 1 кВ·А, млн.шт 10,5 0,9 87,1 81,4 83,6 

Апаратура високовольтна та прилади 
комутаційні інші для кіл електричних 
на напругу більше 1 кВ, тис.шт  22,5 1,5 62,6 51,9 100,04 

Вимикачі автоматичні низьковольтні 
на напругу не більше 1 кВ для сили 
струму не більше 63 А, тис.шт 2291 388 141,3 118,7 123,5 

Реле та контактори  на напругу більше 
60 В, але не більше 1 кВ, тис.шт 4162 328 79,0 67,0 90,8 

Основи апаратури електричної для 
контролю та розподілення 
електроенергії інші, на напругу не 
більше 1 кВ, тис.шт 401 49,4 131,1 123,0 69,4 

Щити, шафи і комбінації подібні 
апаратури електричної для контролю 
або розподілу струму електричного на 
напругу більше 1 кВ, але не більше 
72,5 кВ, шт 9501 964 123,4 98,1 141,9 

Акумулятори електричні свинцеві для 
запуску поршневих двигунів 
внутрішнього згоряння, тис.шт 1052 120 85,1 62,4 61,4 

Провід ізольований обмотувальний, т 3524 397 84,8 119,6 99,5 

Провідники електричні інші на напругу 
не більше 1 кВ, не оснащені 
елементами з’єднувальними, тис.т  124 12,2 85,8 80,1 100,1 

Провідники ізольовані електричні на 
напругу більше 1 кВ (крім проводу 
ізольованого обмоткового, кабелів 
коаксіальних та провідників 
коаксіальних електричних інших, 
комплектів проводів для свічок 
запалювання для двигунів та 
комплектів проводів інші для засобів 
транспортних, апаратів літальних та 
суден), т 12188 1373 97,9 122,0 138,1 

Апаратура для вмикання електричних 
кіл електрична на напругу не більше 1 кВ 
(уключаючи перемикачі кнопкові, 
поворотні; крім реле), млн.шт 14,6 1,3 84,1 114,6 100,3 

Машини пральні та машини для 
сушіння одягу, побутові, тис.шт 276 30,9 108,3 69,8 89,8 

Прилади побутові з металів чорних на 
газовому паливі (уключаючи обігрівачі, 
топки, печі та каміни, радіатори на 
газовому та інших видах палива; крім 
приладів для підігрівання та 
приготування їжі), тис.шт 35,5 4,3 74,5 57,8 63,6 
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Агрегати гідравлічні об’ємні поршневі з 
насосами, тис.шт  31,4 2,1 82,5 64,9 87,5 

Насоси відцентрові занурені, 
одноступінчасті дренажні та 
каналізаційні, тис.шт 37,3 3,8 125,4 651,3 72,1 

Насоси відцентрові занурені, 
багатоступінчасті, тис.шт 113 7,6 110,0 79,1 78,6 

Вали інші (крім колінчастих і карданних), т 740 39,3 58,8 60,7 39,6 

Конвеєри та елеватори безперервної 
дії для товарів або матеріалів інші 
(крім конвеєрів та елеваторів 
пневматичних, призначених для шахт і 
інших підземних робіт, ковшових та 
стрічкових), шт 2039 189 128,6 207,7 94,2 

Обладнання для підіймання, 
переміщення, навантажування та 
розвантажування, н.в.і.у., шт 779 66 140,4 73,3 127,3 

Машини бухгалтерські та подібні, з 
лічильними пристроями, тис.шт 8,0 0,6 85,6 91,9 61,7 

Обладнання холодильне та 
морозильне інше, тис.шт 70,1 8,7 283,1 377,9 65,7 

Устатковання й апаратура для 
фільтрування та очищення води, тис.шт 131 14,6 91,6 285,3 219,5 

Устатковання й апаратура для 
поділення на рідку і тверду фази та 
очищення, центрифуги та відцентрові 
сушарки, масляні/бензинові фільтри 
для двигунів внутрішнього згоряння, 
шт  1906 102 122,9 31,7 41,0 

Трактори з потужністю двигуна більше 
59 кВт (крім тракторів, керованих 
водієм, який іде поруч, тракторів-
тягачів колісних для напівпричепів, 
тракторів гусеничних), шт 1238 86 56,2 45,3 54,8 

Плуги відвальні, шт 1786 139 78,1 80,3 79,8 

Розпушувачі та культиватори, шт 3080 285 111,3 137,0 113,4 

Борони дискові, шт 1836 115 64,6 67,3 87,3 

Сівалки, саджалки та машини 
розсадосадильні, шт 2874 304 131,6 121,1 91,5 

Верстати для оброблення деревини, 
корка, кістки, ебоніту, твердих 
пластмас і матеріалів твердих 
подібних, інші, шт 643 32 66,7 64,0 85,6 

Конвертери і машини ливарні, 
виливниці й ковші, що 
використовуються в металургії та в 
ливарному виробництві, шт 3323 365 103,1 2433,3 2064,0 

Валки до прокатних станів, шт  5513 453 103,9 92,8 86,3 
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Обладнання машинне для сортування, 
просіювання, сепарації, промивання, 
подрібнення, розмелювання, 
змішування або перемішування ґрунту, 
каміння, руд чи інших мінеральних 
копалин (крім бетонозмішувачів чи 
розчинозмішувачів, обладнання для 
змішування мінеральних копалин з 
бітумом), шт  1414 95 109,2 76,6 138,0 

Бетонозмішувачі чи розчинозмішувачі, 
шт 5806 146 29,4 45,2 101,0 

Обладнання промислове для 
перероблення м’яса або птиці, шт  9025 914 113,3 90,0 99,9 

      

Засоби автотранспортні для 
перевезення 10 і більше осіб, шт 920 111 112,1 106,7 106,9 

Контейнери, спеціально розроблені та 
оснащені для транспортування 
вантажів одним чи декількома видами 
транспорту (уключаючи контейнери 
для перевезення рідин), шт 3935 253 57,9 54,6 80,1 

Причепи та напівпричепи, н.в.і.у.,  
тис.шт 17,4 1,4 95,7 94,0 75,0 

Кузови для причепів, напівпричепів та 
засобів транспортних інших, не 
оснащених двигунами, шт 2600 125 73,5 102,5 149,9 

Вагони вантажні та вагони-платформи, 
залізничні або трамвайні, несамохідні, 
шт 10041 700 91,9 78,6 98,5 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

Електроенергія, млрд.кВт·год 137,2 12,9 106,0 88,3 95,8 

  у т.ч. вироблена      

тепловими електростанціями 53,1 4,5 89,3 77,8 98,8 

атомними електростанціями 74,7 7,6 116,5 95,5 97,8 

гідроелектростанціями 7,1 0,6 123,3 80,3 63,3 

вітровими електростанціями 1,3 0,2 263,7 155,6 124,2 

сонячними електростанціями 1,0 0,03 47,1 132,4 134,2 

 


