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Індекси промислової продукції у 2020 році

(наростаючим підсумком з початку року;

відсотків до відповідного періоду попереднього року)

(наростаючим підсумком з початку року;
відсотків до відповідного періоду попереднього року)

Івано-
Франківська 

область
Україна

Січень 97,1 95,1

Січень–лютий 102,0 97,0

Січень–березень 95,4 95,7

Січень–квітень 91,1 93,0

Січень–травень 89,7 91,9

Січень–червень 89,6 92,4

Січень–липень 91,2 93,1

Січень–серпень 91,6 93,5

Січень–вересень 93,2 93,8

Січень–жовтень 93,1 94,0

Січень–листопад 92,3 94,6

Січень–грудень 93,4 95,5
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Індекс промислової продукції у 2020 році порівняно

з 2019 роком становив 93,4%, у тому числі у добувній

промисловості і розробленні кар’єрів – 101%,

у переробній промисловості – 93,6%, у постачанні

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –

84,3%.

Серед регіонів України за індексом промислової

продукції у 2020 році область посіла 18 місце.



Промислове виробництво 
У 2020 році порівняно з 2019 роком 

обсяги виробництва промислової продукції

Обсяг реалізованої промислової продукції
у 2020 році (остаточні дані)

Приріст, 
зниження 

(-)

Збільшили підприємства:

з виробництва гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 17,2%

машинобудування 11,7%

металургійного виробництва,

виробництва готових металевих виробів, 

крім машин і устатковання 10,8%

добувної промисловості і розроблення 

кар’єрів 1,0%

Зменшили підприємства:

з виготовлення виробів з деревини, 

виробництва паперу та поліграфічної 

діяльності –20,4%

текстильного виробництва, виробництва 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів –16,9%

з постачання електроенергії, газу, пари                        

та кондиційованого повітря –15,7%

з виробництва харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів –13,6%

з виробництва хімічних речовин і хімічної 

продукції –11,6%
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Млн.
грн

У % до 
під-

сумку
Промисловість 61429,0 100,0

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 4660,8 7,6

Переробна промисловість 37408,8 60,9
виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 3016,5 4,9
текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 340,4 0,6
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність  4748,7 7,7
виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 12552,7 20,4
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 11141,1 18,1
металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання 559,0 0,9
машинобудування 3921,1 6,4

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 18832,4 30,6
Водопостачання; каналізація, поводження 
з відходами 526,9 0,9

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,

послуг) у 2020 році склав 61,4 млрд.грн, що відповідає

13 місцю серед регіонів України. У розрахунку на одну

особу населення області промислової продукції

реалізовано на 45 тис.грн.


