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Україна Херсонська область 

  2017 2018 

Промисловість 103,2 101,1 

Добувна та переробна промисловість 100,6 95,0 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 73,3 88,0 

Переробна промисловість 101,2 95,1 

з неї     
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 96,1 93,9 

текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 136,0 75,4 

виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 109,3 110,4 

виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 163,5 119,5 

виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 113,4 103,9 

металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 102,3 84,8 

машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устатковання 102,0 93,4 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 114,0 123,3 

Індекс промислової продукції у 2018р. порівняно з 2017р. 
становив 101,1% (по Україні – 101,6%).  

(відсотків до попереднього року) (відсотків до попереднього року) 



Добувна 
промисловість 
 і розроблення 

кар'єрів; 0,5 

Переробна 
промисловість; 

69,5 

Постачання 
електроенергії, 

газу, пари та  
кондиційованого 

 повітря; 28,2 

Водопостачання; 
каналізація,  

поводження з 
 відходами; 1,8 

      Фінансовий результат до оподаткування промислових 
підприємств області склав  758,8 млн.грн прибутку проти 
77,5 млн.грн прибутків у 2017 році. Найбільший прибуток 
отримали підприємства з постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого повітря (446,6 млн.грн). 

(у відсотках) 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 

 
 

42,1 

 
 

 

виготовлення виробів з деревини, паперу 

та поліграфічна діяльність 

 
 

7,8 

 

виробництво ґумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 

 
 

8,1 

 
 

машинобудування, крім ремонту і 

монтажу машин і устатковання 

 

 

5,6 

 
 

інші 5,9 

      Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 
послуг) з урахуванням даних структурних підрозділів 
підприємств, які розташовані в інших адміністративно-
територіальних угрупованнях, за 2018 рік склав 30650,6 
млн.грн. 
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 3,7 

      У 2018р. у промислові підприємства області за рахунок усіх 
джерел фінансування вкладено 3879,9 млн.грн капітальних 
інвестицій, що становить 43,8% загальнообласного обсягу 
вкладень. Серед промислових видів діяльності найбільші обсяги 
інвестицій спрямовано у підприємства з постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (3102,2 
млн.грн). 

(відсотків) 



      Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників промисловості у 2018р. порівняно з 2017р. зросла на 
24% і становила 7679 грн. В цілому по області порівняно з 2017р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних 
працівників зросла на 20,8% і становила 7058 грн.     
    

(тис. осіб) (грн) 

  2017 2018 

Промисловість 25461 25381 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 150 311 

Переробна промисловість 16563 17005 

Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 5675 5210 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 3073 2854 

  
2017 2018 

Промисловість 6192 7679 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 6013 7124 

Переробна промисловість 5914 7272 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 7895 10030 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 4550 5875 



2464 2617 

3123 

4046 

5842 

7058 

2641 
2860 

3671 

4827 

6192 

7679 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Всього по області У промисловості 

(грн) 


