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Статистичний бюлетень «Тернопільщина 2021» містить основні 

показники щодо соціально-економічного становища області в 2021 році порівняно 

з попереднім роком. Інформація розподілена за основними видами економічної 

діяльності, видами продукції, а також районами області. В окремий розділ 

виділено показники соціально-економічного становища регіонів України. 

Інформація по районах наведена згідно з Кодифікатором адміністративно-

територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим 

наказом Мінрегіону від 26.11.2020  № 290 (зі змінами).  

Деякі показники за 2021 рік є попередніми і будуть уточнені в наступних 

статистичних виданнях. Окремі показники попереднього року уточнені по 

відношенню до раніше опублікованих. 
 

Головне управління статистики у Тернопільській області 
 

адреса: 46001, м.Тернопіль, вул. Над Ставом, 10 

факс: (0352) 52 10 14 

електронна пошта: gus@te.ukrstat.gov.ua 

вебсайт: www.te.ukrstat.gov.ua 

телефон для довідок: (0352) 52 33 46    
 

За редакцією Наталії Дідуник 

Відповідальний за випуск Іван Бабій 
 

 

СКОРОЧЕННЯ 
 

га – гектар р. – рік 
грн – гривня  т – тонна 
дол. США – долар США тис. – тисяча 
м. – місто шт – штука 
м2 – квадратний метр % – відсоток 
млн – мільйон  

 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…) – відомості відсутні 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними у таблиці розрядами 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має 

сенсу  

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 

вимог Закону України «Про державну статистику» щодо 

конфіденційності статистичної інформації 
 

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою 

складових пояснюється округленням даних при електронній обробці інформації. 
 
 

© Головне управління статистики у Тернопільській області, 2022 
 

  Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 
ТЕРНОПІЛЬЩИНИ У 2021 РОЦІ 

 
 
 

 Населення1. Чисельність наявного населення в області, за 

оцінкою, на 1 січня 2022р. становила 1021,7 тис. осіб. 

Упродовж 2021р. чисельність населення зменшилася на 

8849 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок 

природного скорочення – 9566 осіб, водночас зафіксовано міграційний 

приріст населення – 717 осіб. 

 

Заробітна плата. У 2021р. середньомісячна номінальна 

заробітна плата штатного працівника становила 11595 грн і 

зросла проти 2020р. на 23,6%. Заборгованість із виплати 

заробітної плати на 1 січня 2022р. становила 40720,2 тис.грн. 

 

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 2021р. становив 

23122,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 23,2% більше обсягу 2020р. 

 

Сільське господарство1. У 2021р. продукції сільського 

господарства вироблено на суму 27344,8 млн.грн (у постійних 

цінах 2016р.). Індекс сільськогосподарської продукції 

порівняно з 2020р. становив 112,7%, у т.ч. у підприємствах – 117,7%, у 

господарствах населення – 103,0%. 

 

Промисловість. Індекс промислової продукції за підсумками 

2021р. становив 105,2%. Реалізовано промислової продукції 

(товарів, послуг) на суму 29882,0 млн.грн. 

 

Будівництво. Обсяг виробленої будівельної продукції 

(виконаних будівельних робіт) підприємствами області у 

2021р. склав 4156,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції в 

2021р. порівняно з 2020р. становив 137,3%.  
 

 
1 Дані попередні. 
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Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту 

області в 2021р. перевезено 4169,71 тис.т вантажів, що на 8,5% 

більше, ніж у 2020р. Пасажирським автомобільним транспортом 

перевезено 36,3 млн. пасажирів, що на 13,9% більше, ніж у 2020р. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність. У 2021р. обсяг експорту 

товарів становив 678,9 млн.дол. США, імпорту – 530,3 млн.дол. 

Порівняно з 2020р. експорт збільшився на 51,5%, імпорт 

зменшився на 30,6%. Позитивне сальдо становило 148,6 млн.дол. (у 2020р. 

також позитивне – 42,2 млн.дол.). 

Обсяги експорту та імпорту послуг у 2021р. становили відповідно 

110,0 млн.дол. США та 15,7 млн.дол. Порівняно з 2020р. експорт 

зменшився на 0,5%, імпорт збільшився на 37,7%. Позитивне сальдо 

становило 94,3 млн.дол. (у 2020р. також позитивне – 99,2 млн.дол.). 

 

Споживчі ціни. Індекс споживчих цін по області за 2021р. 

становив 109,5% (по Україні2 – 110,0%). 

 
 

1 Див. виноску на стор. 5.  
2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у 

Донецькій та Луганській областях. 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ 

 

 2021р. 2020р. 

2021р. до 

2020р., 

у % 

    
Чисельність наявного населення  

(на кінець року), тис. осіб 1021,71 1030,6 99,1 

Середньомісячна номінальна заробітна 

плата штатного працівника, грн 11595 9384 123,6 

Оборот роздрібної торгівлі2, млн.грн 23122,51 17790,9 123,23 

Індекс сільськогосподарської продукції  

(до попереднього року), % 112,71 100,0 х 

Обсяг продукції сільського господарства  

(у постійних цінах 2016р.), млн.грн 27344,81 24254,8 112,7 

продукція рослинництва 22477,91 19619,8 114,6 

продукція тваринництва 4866,91 4635,0 105,0 

у розрахунку на одну особу, грн 266481 23443 113,7 

Індекс промислової продукції                                                                                                                                                               

(до попереднього року), % 105,2 91,7 х 

Обсяг виробленої будівельної продукції, 

млн.грн 4156,2 2590,3 х 

Індекс будівельної продукції                                                             

(до попереднього року), % 137,3 102,2 х 

Загальна площа прийнятих в експлуатацію 

житлових будівель, тис.м2 516,7 309,4 167,0 

Перевезено вантажів автомобільним 

транспортом4, тис.т 4169,71 3842,51 108,5 

Перевезено пасажирів автомобільним 

транспортом4, млн. 36,3 31,9 113,9 

Експорт товарів, млн.дол. США 678,9 448,1 151,5 

Імпорт товарів, млн.дол. США 530,3 406,0 130,6 



8 

 

  

Продовження 

 2021р. 2020р. 

2021р. до 

2020р., 

у % 

    

Сальдо (+, –), млн.дол. США 148,6 42,3 х 

Експорт послуг, млн.дол. США 110,0 110,6 99,5 

Імпорт послуг, млн.дол. США 15,7 11,4 137,7 

Сальдо (+, –), млн.дол. США 94,3 99,2 х 

Індекс споживчих цін 

(грудень до грудня попереднього року), % 109,5 103,7 х 

Довідково: індекс споживчих цін в 

Україні5 (грудень до грудня попереднього 

року), % 110,0 105,0 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 По підприємствах, основним або одним з видів економічної діяльності яких є 

вантажні й (або) пасажирські автоперевезення та 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. 
 

 
 

 
  


