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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 
 ТЕРНОПІЛЬЩИНИ У 2018 РОЦІ 

 
 
 

Населення1. Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 

1 січня 2019р. становила 1045,9 тис. осіб. Упродовж 2018р. чисельність 

населення зменшилася на 6433 особи. Зменшення чисельності населення 

області відбулося за рахунок природного скорочення – 6468 осіб, водночас 

зафіксовано міграційний приріст населення – 35 осіб. 

 

Соціальний захист. У 2018р. було призначено субсидії: на оплату житлово-

комунальних послуг – 153,6 тис. домогосподарств на суму 86,1 млн.грн; на 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива – 14,5 тис. домогосподарств на суму 45,0 млн.грн. 

 

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець 2018р. склала 

9,6 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець 

2018р. становив 1,5% населення працездатного віку. 

 

Заробітна плата. У 2018р. середньомісячна номінальна заробітна плата 

штатного працівника становила 6969 грн і зросла проти 2017р. на 25,5%. 

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня 2019р. становила 

13360,4 тис.грн, з них 12662,0 тис.грн припадало на економічно активні 

підприємства, 547,1 тис.грн – на підприємства-банкрути та 151,3 тис.грн – 

на економічно неактивні підприємства. 

 

Внутрішня торгівля1. Оборот роздрібної торгівлі, включаючи дані щодо 

роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна 

торгівля в 2018р. становив 13022,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 

10,1% більше обсягу 2017р. 

 

Сільське господарство1. У 2018р. продукції сільського господарства 

вироблено на суму 9836,3 млн.грн (у постійних цінах 2010р.). Індекс 

сільськогосподарської продукції порівняно з 2017р. становив 103,9%, у т.ч. 

у підприємствах – 107,2%, у господарствах населення – 99,6%. 

 

 
 
__________ 
1 Дані попередні.  
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Промисловість. Індекс промислової продукції за підсумками 2018р. 

становив 98,2%. Реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 

суму 21791,6 млн.грн. 

 

Будівництво. Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних 

будівельних робіт) підприємствами області у 2018р. склав 1806,1 млн.грн. 

Індекс будівельної продукції в 2018р. порівняно з 2017р. становив 93,6%.  

 

Транспорт і зв’язок. Підприємствами автомобільного транспорту області в 

2018р. перевезено 5289,01 тис.т вантажів, що на 0,1% більше, ніж у 2017р. 

Пасажирським автомобільним транспортом перевезено 45,1 млн. пасажирів, що 

становить 87,9% від обсягу 2017р. 

У 2018р. споживачам надано послуг у сфері телекомунікацій та 

поштового зв’язку на 986,4 млн.грн, у т.ч. населенню – на 700,5 млн.грн 

(71,0%). 

 
Зовнішньоекономічна діяльність. У 2018р. обсяг експорту товарів 

становив 452,5 млн.дол. США, імпорту – 419,0 млн.дол. Порівняно з 2017р. 

експорт збільшився на 19,0%, імпорт – на 19,1%. Позитивне сальдо 

становило 33,5 млн.дол. (у 2017р. також позитивне – 28,5 млн.дол.). 

Обсяги експорту та імпорту послуг у 2018р. становили відповідно 

74,3 млн.дол. США та 8,6 млн.дол. Порівняно з 2017р. експорт збільшився 

на 28,4%, імпорт зменшився на 1,5%. Позитивне сальдо становило 65,7 млн.дол. 

(у 2017р. також позитивне – 49,1 млн.дол.). 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій 

(акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2018р. становив 

55,8 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу склав 53,4 дол. 

 

Споживчі ціни. Індекс споживчих цін по області за 2018р. становив 109,7% 

(по Україні2 – 109,8%). 

 
 

1 Див. виноску на стор. 6.  
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м.Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях. 

 
 

 

 

 

 



 8 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ 

 

 2018р. 2017р. 

2018р. 

до 

2017р., 

у % 

    

Чисельність наявного населення (на кінець 

року), тис. осіб 1045,91 1052,3 99,4 

Кількість зареєстрованих безробітних на 

кінець періоду (за даними державної 

служби зайнятості), осіб 9602 9213 104,2 

Середньомісячна номінальна заробітна 

плата штатного працівника, грн 6969 5554 125,5 

Оборот роздрібної торгівлі2, млн.грн 13022,61 11651,0 110,13 

Індекс сільськогосподарської продукції  

(до попереднього року), % 103,91 106,6 х 

Обсяг продукції сільського господарства  

(у постійних цінах 2010р.), млн.грн 9836,31 9470,8 103,9 

продукція рослинництва 
7581,41 7209,0 105,2 

продукція тваринництва 2254,91 2261,8 99,7 

у розрахунку на одну особу, грн 99591 8971 111,0 

Індекс промислової продукції                                                                                                                                                               

(до попереднього року), % 98,2 108,5 х 

Обсяг виробленої будівельної продукції, 

млн.грн 1806,1 1572,4 х 

Індекс будівельної продукції                                                             

(до попереднього року), % 93,6 103,1 х 

Загальна площа прийнятих в експлуатацію 

житлових будівель (нове будівництво), 

тис.м2 261,1 244,4 106,8 

Перевезено вантажів автомобільним 

транспортом4, тис.т 5289,01 5281,71 100,1 

Відправлено (перевезено) пасажирів 

автомобільним транспортом 4, млн. 45, 1 51,3 87,9 
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Продовження 

 2018р. 2017р. 

2018р. 

до 

2017р., 

у % 

Експорт товарів, млн.дол. США 452,5 380,2 119,0 

Імпорт товарів, млн.дол. США 419,0 351,7 119,1 

Сальдо (+, –), млн.дол. США 33,5 28,5 х 

Експорт послуг, млн.дол. США 74,3 57,8 128,4 

Імпорт послуг, млн.дол. США 8,6 8,7 98,5 

Сальдо (+, –), млн.дол. США 65,7 49,1 х 

Індекс споживчих цін (грудень до грудня 

попереднього року), % 109,7 113,3 х 

Довідково: індекс споживчих цін в Україні5 

(грудень до грудня попереднього року), % 109,8 113,7 х 

    
1 Дані попередні. 
2 Уключає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є 

роздрібна торгівля. 
3 У порівнянних цінах. 
4 З урахуванням обсягів автомобільних перевезень, виконаних підприємцями-

фізичними особами. 
5 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м.Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях. 

 


