
Виробництво промислової продукції за видами  

за 2020 рік1 
 

 

Найменування продукції за Номенклатурою 

продукції промисловості, одиниця 
вимірювання 

Кількість виробленої 

промислової 
продукції  

за 2020р. 

2020р. до 
2019р., у % 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 

Вугілля кам’яне для коксування з 

теплотворністю більше 23,865 МДж/кг       
(5700 ккал/кг) на беззольній, але вологій    

основі, тис.т  к к 

Вугілля кам’яне енергетичне з 
теплотворністю більше 23,865 МДж/кг  

(5700 ккал/кг) на беззольній, але вологій     
основі, тис.т к к 

Руди та концентрати залізні        
агломеровані, млн.т 21,0 87,5 

Руди та концентрати марганцевi, включаючи 
марганцевистi залiзнi руди та концентрати із 

вмiстом марганцю 20% або бiльше в 

перерахунку на сухий продукт, млн.т 2,0 86,1 
Граніт, необроблений або начорно 

оброблений (валовий), млн.т 2,7 109,7 
Інший камінь дроблений, який 

використовується як наповнювач бетону, 
для дорожнього покриття та подібних цілей 

(крім гальки, гравію, кременя, вапняку, 
доломіту та іншого вапнякового  

каменю), млн.т 3,2 … 

Переробна промисловість 

Свинина свіжа чи охолоджена – туші, 

напівтуші (уключаючи оброблені сіллю чи 
консервантами для тимчасового 

зберігання), тис.т 15,7 105,3 
М’ясо курей, курчат, свіже чи  

охолоджене – тушки, тис.т 41,8 106,8 
М’ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене – 

частини тушок, тис.т 68,2 66,6 

М’ясо курей, курчат, заморожене –  
тушки, тис.т 11,6 64,5 

Субпродукти харчові свійської  
птиці, тис.т 15,4 96,5 

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 65,5 105,3 
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Продовження 

Найменування продукції за Номенклатурою 

продукції промисловості, одиниця 
вимірювання 

Кількість виробленої 
промислової 

продукції  
за 2020р. 

2020р. до 

2019р., у % 

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), тис.т  12,6 87,0 

Риба сушена і в’ялена, тис.т 1,6 126,2 
Картопля приготовлена чи консервована 

(уключаючи чіпси; крім замороженої, 
сушеної, консервованої оцтом чи з оцтовою 

кислотою, у вигляді борошна дрібного і 

грубого помелу, пластівців), тис.т 6,1 76,7 
Сік яблучний, тис.л к к 

Джем, мармелад, пюре, желе, конфітюри, 
повидло, варення, з інших плодів і горіхів, 

піддані тепловому обробленню (крім 
продуктів гомогенізованих), тис.т 1,7 104,2 

Арахіс (уключаючи арахісове масло) 
приготовлений чи консервований (крім з 

додаванням оцту чи оцтової кислоти, пюре 

та пасти), тис.т 4,3 142,9 
Горіхи приготовлені чи консервовані (крім 

арахісу); насіння інше та суміші (крім з 
додаванням оцту чи оцтової кислоти, 

заморожених, пюре та пасти, консервованих 
з цукром), тис.т 9,1 146,3 

Олії соняшникова та сафлорова та їх 
фракції, нерафіновані (крім хімічно 

модифікованих), тис.т 258,9 99,0 

Олії соняшникова і сафлорова та їх фракції, 
рафіновані (крім хімічно модифікованих), т к к 

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  53,1 95,8 

Масло вершкове жирністю не  

більше 85%, т 972,4 64,7 
Сир свіжий неферментований (недозрілий і 

невитриманий; уключаючи сир із молочної 
сироватки та кисломолочний сир), тис.т 5,0 118,1 

Борошно пшеничне чи пшенично- 
житнє, тис.т 151,3 102,3 

Крупи (отримані в результаті помелу зерен, 
не менш як 95 мас.% яких проходять крізь 

сито з металевої сітки, розмір вічка якої 

становить 1,25 мм) та борошно грубого 
помелу з м’якої пшениці та полби, тис.т  4,1 132,7 
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Продовження 

Найменування продукції за Номенклатурою 
продукції промисловості, одиниця 

вимірювання 

Кількість виробленої 

промислової 
продукції  

за 2020р. 

2020р. до 
2019р., у % 

Олія кукурудзяна нерафінована та її фракції 
(крім хімічно модифікованих), т к к 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого 

зберігання, тис.т 94,0 84,2 
у тому числі   

хліб житній, тис.т к к 
  хліб пшеничний, тис.т 48,5 80,3 

хліб житньо-пшеничний і пшенично-    
  житній, тис.т 18,1 84,3 

вироби булочні, тис.т 22,7 93,3 
Вироби здобні (булочки підвищеної 

калорійності, листкові, рулети з маком, 

рогалики тощо), тис.т 5,0 79,2 
Сухарі, сушки, грінки та вироби подібні 

підсмажені, тис.т 9,8 140,5 
Пряники та вироби подібні, т 529,5 113,1 

Печиво солодке (уключаючи сендвіч-
печиво; крім частково чи повністю 

покритого шоколадом або іншими сумішами, 
що містять какао), тис.т 6,7 106,8 

Вафлі та вафельні облатки (уключаючи 

солоні; крім частково чи повністю покритих 
шоколадом або іншими сумішами, що містять 

какао), тис.т 4,6 143,2 
Вироби макаронні неварені (крім виробів із 

вмістом яєць, з начинкою або приготовлених 
іншим способом), тис.т 20,4 126,3 

Шоколад у брикетах, пластинах чи плитках 
з додаванням зерен зернових культур, 

фруктів чи горіхів (крім шоколаду з 

начинкою та шоколадного печива), тис.т 5,0 84,8 
Цукерки шоколадні (крім цукерок із вмістом 

алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах 
чи плитках), тис.т 6,6 83,9 

Гумки, фруктові желе та фруктові пасти у 
вигляді кондитерських виробів з цукру (крім 

жувальної гумки), тис.т 2,9 88,4 
Корми готові (крім преміксів) для годівлі 

сільськогосподарських тварин – для  

свиней, тис.т  111,9 115,9 
Корми готові (крім преміксів) для годівлі 

сільськогосподарських тварин – для великої 
рогатої худоби, тис.т 64,2 101,2 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі 
сільськогосподарських тварин – для 

свійської птиці, тис.т 426,0 106,1 
Пиво солодове (крім пива безалкогольного 

і пива з вмістом алкоголю  

не більше 0,5%), тис.дал 392,5 150,5 
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Продовження 

Найменування продукції за Номенклатурою 
продукції промисловості, одиниця 

вимірювання 

Кількість виробленої 

промислової 
продукції  

за 2020р. 

2020р. до 
2019р., у % 

Води з додаванням цукру і речовин 
підсолоджувальних чи ароматизуючих 

інших, тобто напої безалкогольні типу 

лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні 
й газовані), млн.дал 4,4 73,5 

Сигарети, які містять тютюн або суміші 
тютюну із замінниками тютюну, млн.шт к к 

   
Мішки та пакети зі стрічки поліетиленової чи 

поліпропіленової для пакування товарів 
(крім трикотажних машинного чи ручного 

в’язання), тис.т 1,3 112,0 

Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі з 
тканини бавовняної або з волокон 

синтетичних або штучних, виробничі та 
професійні, тис.шт 42,7 72,4 

Куртки, піджаки та блейзери чоловічі та 
хлопчачі з тканини бавовняної або з 

волокон синтетичних або штучних, 
виробничі та професійні, тис.шт 17,9 69,6 

Брюки та бриджі з тканини джинсової (крім 

виробничих та професійних), чоловічі та 
хлопчачі, тис.шт к к 

Жакети та блейзери (крім трикотажних), 
жіночі та дівчачі, тис.шт к к 

Сукні (крім трикотажних), жіночі та  
дівчачі, тис.шт 80,6 67,6 

Брюки та бриджі з тканини бавовняної (крім 
джинсових, трикотажних, виробничих та 

професійних), жіночі та дівчачі, тис.шт 72,5 45,3 

Блузки, сорочки та батники (крім 
трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 18,5 38,0 

Футболки, майки й подібні вироби, 
трикотажні машинного або ручного  
вʼязання, тис.шт 269,8 152,8 

Колготки із синтетичних волокон трикотажні 
машинного або ручного в’язання з лінійною 

щільністю до 67 децитекс, тис.шт к к 
Колготки із синтетичних волокон трикотажні 

машинного або ручного в’язання з лінійною 
щільністю 67 децитекс та більше, тис.шт  к к 

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 к к 

Тапочки та інше домашнє взуття 
(уключаючи кімнатні та танцювальні 

тапочки, пантофлі без задника), з верхом з 
текстильних матеріалів, тис. пар к к 
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Продовження 

Найменування продукції за Номенклатурою 

продукції промисловості, одиниця 
вимірювання 

Кількість виробленої 
промислової 

продукції  
за 2020р. 

2020р. до 

2019р., у % 

Деревина із сосни (Pіnus sylvestrіs L.) 

уздовж розпиляна чи розколота, розділена 

на шари чи лущена, завтовшки  
більше 6 мм, тис.м3 37,4 97,7 

Двері та їх коробки і пороги,  
з деревини, тис.шт 67,1 87,0 

Піддони плоскі та обичайки,  
з деревини, тис.шт к к 

Папір і картон гофровані, у рулонах або в 
аркушах, тис.т 8,3 28,6 

Коробки та ящики, з паперу або картону 

гофрованих, тис.т 25,5 96,7 
Коробки та ящики, складані, з паперу або 

картону негофрованих, тис.т 24,9 116,0 
Папір туалетний (у рулонах  

завширшки 36 см і менше або розрізаний за 
розміром або формою), тис.т 2,4 28,7 

Зошити з паперу чи картону, т к к 
Шпалери та вироби з паперу для покриття 

стін подібні; папір прозорий для 

вікон, тис.т 6,6 72,2 
Етикетки та ярлики з паперу  

чи картону друковані інші (крім  
самосклеювальних), тис.т 2,3 50,1 

Газети, журнали та видання періодичні, які 
виходять менше чотирьох разів на тиждень, 

віддруковані, тис.т 1,5 92,1 

   

Кокс і напівкокс із вугілля кам’яного; кокс 

газовий, млн.т 4,3 95,1 
Смоли кам’яновугільні, буровугільні або 

торф’яні; смоли мінеральні інші, тис.т 189,3 98,3 
   

Азот, млн.м3 824,0 104,8 
Кисень, млрд.м3 1,2 88,3 

Хлор, т к к 

Кислота сірчана; олеум, тис.т Н₂SO₄ 121,8 79,2 
Фарби та лаки на основi полiакрилових чи 

вiнiлових полiмерів, дисперговані чи 
розчинені у водному середовищі 

(уключаючи емалі та політури), тис.т 31,8 104,7 
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 15,4 109,7 
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Продовження 

Найменування продукції за Номенклатурою 

продукції промисловості, одиниця 
вимірювання 

Кількість виробленої 
промислової 

продукції  
за 2020р. 

2020р. до 

2019р., у % 

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), тис.т 105,8 107,0 

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 1,1 100,6 
Клеї (адгезиви) готові інші, н.в.і.у., тис.т 2,0 92,6 
   

Пластини, листи i стрiчки, з гуми 
вулканiзованої, т 86,3 107,1 

Шланги та рукави з гуми вулканізованої 

(крім із гуми твердої), армовані 
текстильними матеріалами, т 818,3 94,7 

Вироби з гуми вулканізованої, крім для 
тракторів та моторних транспортних  

засобів, тис.т 3,3 79,9 
Труби, трубки та шланги, жорсткі, з 

полімерів етилену, т к к 
Труби, трубки та шланги, гнучкі, з пластмас, 

неармовані чи не з’єднані з іншими 

матеріалами, без фітингів, кг к к 
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 18,5 101,7 
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 298,5 100,1 
Корки, кришки, ковпачки та подібні засоби 

для закупорювання, з пластмас, тис.т 6,8 86,1 
Вироби для транспортування чи пакування 

продукції, з пластмас (крім коробок, ящиків, 
тари ґратчастої та виробів подібних; мiшків 

та пакетів, у т.ч. конусоподiбних; бутлiв, 
пляшок, флаконів, фляг та виробів 

подібних; бобiн, котушок, шпуль та подібних 

виробів; корків, кришок, ковпачків та 
подібних засобів для закупорювання), тис.т 6,1 103,9 

Вікна та їх рами, двері та їх коробки і 
пороги, з пластмас, тис.шт 641,1 80,5 

Фурнітура для меблів, транспортних засобів 
та вироби подібні, з пластмас, тис.т 1,6 159,5 
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Продовження 

Найменування продукції за Номенклатурою 
продукції промисловості, одиниця 

вимірювання 

Кількість виробленої 

промислової 
продукції  

за 2020р. 

2020р. до 
2019р., у % 

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 к к 

Портландцемент, млн.т 1,3 к 
Вапно негашене, тис.т 833,4 109,6 

Елементи конструкцій збірні для будівництва 
з цементу, бетону або каменю  

штучного, тис.т 102,2 69,8 

Розчини бетонні, готові для  
використання, тис.т 440,0 74,1 

Камінь оброблений для пам’ятників або 
будівництва з граніту та вироби з нього (крім 

плиток, кубиків та виробів подібних з 
найбільшою стороною розміром  

менше 7 см, бруківки, каменю бордюрного, 
плит для брукування), тис.т 1,5 41,1 
   

Чавун переробний і дзеркальний у чушках, 
болванках чи формах первинних  

інших, млн.т 7,3 94,2 

Феросилікомарганець, т к к 

Зливки, форми первинні інші, 
напівфабрикати для виробництва труб 

безшовних, зі сталі нелегованої, млн.т 1,6 74,9 
Зливки, форми первинні та напівфабрикати, 

інші, зі сталі нелегованої, млн.т 4,4 99,8 
Зливки, форми первинні інші, 

напівфабрикати для виробництва труб 

безшовних, зі сталі легованої (крім 
неіржавної), млн.т 1,1 36,2 

Зливки, форми первинні та напівфабрикати, 
інші, зі сталі легованої (крім  

неіржавної), млн.т 1,5 203,2 
Прутки та стержні у вільно змотаних бухтах, 

гарячекатані, зі сталі нелегованої, інші, т к к 
Прутки та стержні інші (не у бухтах), 

гарячекатані, зі сталі іншої легованої  

(крім прутків і стержнів порожнистих та 
виробів зі сталі неіржавної, швидкорізальної, 

кремнемарганцевої, підшипникової та 
інструментальної), т к к 

Труби обсадні, насосно-компресорні та 
бурильні для буріння нафтових і газових 

свердловин, безшовні, зі сталі іншої, крім 
неіржавної, тис.т 60,4 40,2 
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Продовження 

Найменування продукції за Номенклатурою 
продукції промисловості, одиниця 

вимірювання 

Кількість виробленої 

промислової 
продукції  

за 2020р. 

2020р. до 
2019р., у % 

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), т к к 
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 151,0 121,9 

Профілі холоднодеформовані, отримані з 

прокату плоского, зі сталі нелегованої, з 
цинковим покриттям, тис.т 29,9 133,3 

Листи профільовані (ребристі) 
холоднодеформованi, зі сталі  

нелегованої,т к к 
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 160,9 107,0 

Конструкції збірні будівельні з чавуну чи 
сталі (житлові або промислові приміщення, 

школи, магазини, навіси, гаражі або 
аналогічні будівлі), тис.т 19,5 101,0 

Опоки для лиття металів, пiддони ливарнi, 
моделі ливарні (крім дерев’яних), тис.т 7,7 к 

Тканини, ґрати, сітки й огорожі, незварні, 

виготовлені з дроту сталевого, крім з 
покриттям з пластмас, тис.т 1,5 96,9 
   

Індуктори (крім котушок індуктивності, 

відхиляючих котушок для 
електроннопроменевих трубок, розрядних 

ламп або трубок), шт к к 
Насоси відцентрові з діаметром випускного 

патрубка більше 15 мм, одноступінчасті, з 

єдиним вхідним робочим колесом, 
моноблокові, шт к к 

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), т 302,2 52,3 
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Продовження 

Найменування продукції за Номенклатурою 
продукції промисловості, одиниця 

вимірювання 

Кількість виробленої 

промислової 
продукції  

за 2020р. 

2020р. до 
2019р., у % 

Клапани запірні інші сталеві, кг к к 
Розпушувачі та культиватори, шт к к 

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 366 113,7 
Судна прогулянкові та спортивні,  

надувні, тис.шт 25,4 125,3 

Вагони вантажні та вагони-платформи, 
залізничні або трамвайні, несамохідні, шт 963 36,6 
   
Меблі для сидіння м’які з металевим 

каркасом (крім обертових, медичних, 
хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних, перукарських тощо; меблів 
для сидіння, що використовуються у засобах 

транспортних моторних та повітряних), шт к к 

Меблі для сидіння, що трансформуються у 
ліжка (крім садових та кемпінгових  

крісел), тис.шт 28,6 73,5 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

Електроенергія, млрд.кВт∙год 4,9 105,4 
Коксовий газ, отриманий як попутний 

продукт, млрд.м3 2,0 98,6 
Доменний газ, отриманий як попутний 

продукт у доменних печах, млрд.м3 9,7 94,8 

   

 ______________  
1

 Інформацію підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Показники 

короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за видами". 

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну 

статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. 

… – відомості відсутні. 
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