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Промислове виробництво в Одеській області 
у січні–березні 2021 року 

У січні–березні 2021р. порівняно з січнем–березнем 2020р. індекс промислової 
продукції становив 87,8%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 
67,4%, переробній – 86,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря – 94,4%. Індекс промислової продукції у березні 2021р. порівняно з лютим 
2021р. становив 119,9%. 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 
(відсотків) 

 

Код 
за 

КВЕД-
2010 

Березень 2021 до Січень-
березень  
2021 до  

січня- 
березня 

2020 

Довідково: 
січень- 

березень 
2020 до 
січня- 

березня 
2019 

лютого 
2021 

березня 
2020  

Промисловість  B+C+D 119,9 94,8 87,8 101,6 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 126,5 71,6 67,4 195,4 

Переробна промисловість  С 122,3 94,3 86,6 100,8 

з неї      

виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 10-12 116,3 81,3 76,3 104,6 

текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 115,1 121,6 88,0 70,9 

виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна діяльність  16-18 85,7 89,2 98,5 83,3 

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 19 – – – – 

виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції  20 118,0 106,2 101,9 799,7 

виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 21 к к к к 

виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 182,2 105,7 115,8 75,6 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім машин і устатковання  24, 25 124,3 122,8 105,6 99,8 

машинобудування 26-30 128,5 153,2 118,5 89,7 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 107,9 97,9 94,4 105,7 

___________ 
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну 
статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. 
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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 
(2016=100%).  

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

 

Методологія розрахунку: http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/61/61.pdf 

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 області в цілому, за видами діяльності (на рівні 
секцій, розділів/угрупування розділів 10-12, 13-15, 16-18, 19, 20, 21, 22-23, 24-25, 26-30 відповідно до 
Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД - http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/kved.rar ). 

 

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/71/mp_kss_vpp.pdf, 
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2021/07/7.pdf  

 
Перегляд даних 
Дані поточного року є попередніми, перегляд даних за підсумками 2021 року буде здійснено  
в I кварталі 2022 року. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Довідка: тел. (048) 722-35-90; e-mail: gus@od.ukrstat.gov.ua  
Більше інформації: http://www.od.ukrstat.gov.ua/stat_info/prom.htm 
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