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ПЕРЕДМОВА 
 

"Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік" містить широкий 
спектр статистичних показників соціально-економічного становища області в 2014 році 
в порівнянні з 1990, 1995, 2000–2013 роками. Окремі показники наведені у більш 
віддаленій ретроспективі. Статистичні показники розподілені за видами економічної 
діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами господарювання, 
містами та районами області. Місто Чортків віднесено до категорії міст обласного 
значення згідно постанови ВРУ від 19.09.2013 № 609-VII. 

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні 
характеристики, національні рахунки, ціни і тарифи, Єдиний  державний реєстр 
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), енергетика, промисловість, сільське 
господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, капітальні 
інвестиції, будівництво, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, 
внутрішня торгівля, послуги, діяльність підприємств, наука, технології та інновації, 
населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, населені пункти та житло, 
освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, культура, відпочинок, спорт і туризм, 
правосуддя та злочинність, природні ресурси та охорона навколишнього середовища. 

В окремий розділ виділено окремі зіставлення по регіонах України. Звертаємо 
увагу, що інформацію за результатами державних статистичних спостережень по 
Україні за 2014 рік наведено без урахування Автономної Республіки Крим, 
м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

При підготовці щорічника використано дані, отримані органами державної 
статистики від підприємств, установ, організацій, населення шляхом проведення 
державних статистичних спостережень, переписів, вибіркових обстежень, а також 
адміністративні дані (інформація обласного центру зайнятості, Головного управління 
Пенсійного фонду України в області, обласного управління водних ресурсів, Головного 
управління Держземагентства в області та ін.). Майже до всіх розділів надано 
методологічні пояснення. 

У таблицях за видами економічної та промислової діяльності перелік видів 
діяльності наведений за національним класифікатором України ДК 009:2010 
"Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом 
Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457. 

Окремі галузеві показники є попередніми і будуть уточнені в наступних 
виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше 
опублікованих. 

Користувачам статистичної інформації додатково пропонується електронний 
варіант щорічника на компакт-диску. 

Колектив Головного управління статистики у Тернопільській області 
сподівається, що статистичний щорічник буде корисним для всіх, хто вивчає й 
цікавиться економічним і соціальним розвитком області. 

 
 

Головне управління статистики  
у Тернопільській області 
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СКОРОЧЕННЯ  

 
г – грам Мкал – мегакалорія 
га – гектар млн. – мільйон 
Гкал – гігакалорія млрд. – мільярд 
год – година мм – міліметр 
грн. – гривня н.в.і.у. – не віднесено до інших угруповань 
дал – декалітр об – оберт 
дол. США – долар США од – одиниць 
кВт – кіловат пас.км – пасажиро-кілометр 
кВт·год – кіловат-година погон.м – погонних метрів 
кг – кілограм см – сантиметр 
ккал – кілокалорія стор. – сторінка 
км – кілометр т – тонна 
км2 – квадратний кілометр  табл. – таблиця 
корм.од – кормова одиниця ткм – тонно-кілометр 
крб. – карбованець тис. – тисяча 
л – літр умов. – умовний 
м – метр ц – центнер 
м. – місто шт. – штук 
м2 – квадратний метр  % – відсоток 
м3 – кубічний метр    
    
 

 
 

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 в таблиці розрядами. 
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови не має сенсу або 

недоцільне. 
Дві крапки (:) – дані не наведені через високий рівень коефіцієнта варіації. 
"у тому числі", "з них" – означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають 

місце випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а 
при округленні сума складових не дорівнює підсумку. 

 
 
 
 

 
 
 



ЗМІСТ 

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік 
Головне управління статистики у Тернопільській області 

5 
ЗМІСТ 

 
ПЕРЕДМОВА.......................................................................................................................... 3 
СКОРОЧЕННЯ....................................................................................................................... 4 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ..................................................................................................... 4 
1.____ ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ..... 20 
1.1. __ Географічне положення ............................................................................................. 20 
1.2. __ Природно-ресурсний потенціал................................................................................ 20 
1.3. __ Адміністративно-територіальний поділ................................................................... 20 
1.4. __ Кількість адміністративно-територіальних одиниць по районах і містах............ 21 
1.5. __ Територія і кількість наявного населення по районах і містах.............................. 21 
1.6. __ Кількість релігійних організацій .............................................................................. 22 
1.7. __ Кількість легалізованих об’єднань громадян .......................................................... 22 
1.8. __ Кількість легалізованих об’єднань громадян по районах і містах ........................ 23 
1.9. __ Основні соціально-економічні показники ............................................................... 24 
1.10. _ Індекси основних соціально-економічних показників ........................................... 26 
1.11. _ Частка області в Україні ............................................................................................ 27 
2. ____НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ................................................................................... 30 
2.1. __ Валовий регіональний продукт................................................................................. 32 
2.2. __ Випуск, проміжне споживання та валова додана вартість в основних цінах....... 33 
2.3. __ Індекси фізичного обсягу випуску та валової доданої вартості в основних 

цінах ............................................................................................................................. 33 
2.4. __ Індекси фізичного обсягу випуску товарів і послуг ............................................... 34 
2.5. __ Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості в основних цінах ................. 34 
2.6. __ Випуск та валова додана вартість за видами економічної діяльності .................. 35 
2.7. __ Структура випуску та валової доданої вартості за видами економічної 

діяльності .................................................................................................................... 36 
2.8. __ Індекси фізичного обсягу випуску та валової доданої вартості за видами 

економічної діяльності............................................................................................... 37 
3. ____ЦІНИ І ТАРИФИ...................................................................................................... 38 
3.1. __ Індекси цін  по Україні .............................................................................................. 39 
3.2. __ Індекси цін  по Тернопільській області.................................................................... 39 
3.3. __ Індекси споживчих цін .............................................................................................. 40 
3.4. __ Індекси споживчих цін у 2014 році .......................................................................... 40 
3.5. __ Індекси споживчих цін за групами товарів та послуг ............................................ 41 
3.6. __ Індекси цін реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами ........ 42 
4. ____ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

УКРАЇНИ (ЄДРПОУ) .............................................................................................. 43 
4.1. __ Кількість суб’єктів ЄДРПОУ по районах та містах................................................ 44 
4.2. __ Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за правовим статусом по районах та містах на 

1 січня 2015 року ........................................................................................................ 45 
4.3. __ Розподіл кількості суб’єктів ЄДРПОУ по районах та містах ................................ 45 
4.4. __ Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами 

господарювання .......................................................................................................... 46 
5. ____ЕНЕРГЕТИКА .......................................................................................................... 47 
5.1. __ Споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти ........... 48 
5.2. __ Структура споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 

нафти............................................................................................................................ 49 
5.3. __ Споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за 

окремими видами економічної діяльності у 2014 році ........................................... 50 



ЗМІСТ 

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік 
Головне управління статистики у Тернопільській області 

6 
5.4. __ Споживання окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти по районах і містах у 2014 році............................................. 51 
5.5. __ Структура витрат енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 

нафти за напрямками споживання в 2014 році........................................................ 52 
5.6. __ Використання паливно-енергетичних ресурсів....................................................... 53 
5.7. __ Динаміка використання енергоресурсів на підприємствах та в організаціях ...... 53 
5.8. __ Використання паливно-енергетичних ресурсів по районах і містах..................... 54 
5.9. __ Питомі витрати енергоресурсів на окремі види продукції .................................... 55 
5.10. _ Реалізація (відпуск) енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 

нафти населенню ........................................................................................................ 59 
6. ____ПРОМИСЛОВІСТЬ ................................................................................................. 60 
6.1. __ Індекси промислової продукції за основними видами діяльності ........................ 61 
6.2. __ Індекси промислової продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів за видами діяльності ................................................................ 61 
6.3. __ Індекси промислової продукції у текстильному виробництві, виробництві 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів за видами діяльності ........... 62 
6.4.      Індекси промислової продукції у виготовленні виробів з деревини, 

виробництві паперу та поліграфічній діяльності за видами діяльності................ 62 
6.5.      Індекси промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної 

продукції за видами діяльності ................................................................................. 63 
6.6. __ Індекси промислової продукції у виробництві гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції за видами діяльності............. 63 
6.7. __ Індекси промислової продукції у металургійному виробництві, виробництві 

готових металевих виробів, крім машин і устатковання за видами діяльності ... 63 
6.8. __ Індекси промислової продукції у машинобудуванні за видами діяльності ......... 64 
6.9. __ Індекси промислової продукції у виробництві меблів, іншої продукції, 

ремонті і монтажі машин і устатковання за видами діяльності............................. 64 
6.10. _ Індекси промислової продукції у постачанні електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря за видами діяльності....................................................... 65 
6.11. _ Потужність електростанцій і виробництво електроенергії.................................... 65 
6.12. _ Виробництво окремих видів харчових продуктів та напоїв .................................. 66 
6.13. _ Виробництво м’яса, м’ясних продуктів та ковбасних виробів за видами ............ 66 
6.14. _ Виробництво молочної продукції за видами ........................................................... 66 
6.15. _ Виробництво кондитерських виробів за видами..................................................... 66 
6.16. _ Виробництво окремих видів продукції легкої промисловості .............................. 67 
6.17. _ Виробництво промислової продукції за видами діяльності .................................. 67 
6.18. _ Виробництво найважливіших видів харчових продуктів, напоїв на одну 

особу ............................................................................................................................ 71 
6.19. _ Обсяг реалізованої продукції за видами діяльності................................................ 72 
7. ____СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО, ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО. РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО................................................. 74 
______Сільське господарство ............................................................................................ 77 
7.1. __ Продукція сільського господарства за категоріями господарств .......................... 77 
7.2. __ Продукція сільського господарства за видами........................................................ 78 
7.3. _   Валова продукція сільського господарства у всіх категоріях господарств за 

районами...................................................................................................................... 78 
7.4. __ Частка господарств населення у виробництві продукції сільського 

господарства................................................................................................................ 79 
7.5. __ Виробництво сільськогосподарської продукції на одну особу ............................. 79 
7.6. __ Індекси продукції сільського господарства ............................................................. 79 
7.7. __ Індекси продукції сільського господарства за категоріями господарств ............. 80 



ЗМІСТ 

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік 
Головне управління статистики у Тернопільській області 

7 
7.8. _   Індекси продукції сільського господарства у всіх категоріях господарств за 

районами...................................................................................................................... 81 
7.9. __ Кількість діючих підприємств за організаційно-правовими формами 

господарювання в 2014 році...................................................................................... 81 
7.10. _ Кількість діючих сільськогосподарських підприємств за організаційно-

правовими формами господарювання по районах і містах в 2014 році................ 82 
7.11. _ Розподіл діючих сільськогосподарських підприємств за розміром 

сільськогосподарських угідь у 2014 році ................................................................. 82 
7.12. _ Наявність основних видів техніки у сільськогосподарських підприємствах....... 83 
7.13. _ Основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств .................... 83 
7.14. _ Структура витрат на виробництво сільськогосподарської продукції в 

сільськогосподарських підприємствах..................................................................... 84 
7.15. _ Рівень рентабельності (збитковості) виробництва продукції сільського 

господарства в сільськогосподарських підприємствах .......................................... 84 
7.16. _ Рівень рентабельності (збитковості) виробництва продукції сільського 

господарства в сільськогосподарських підприємствах за районами .................... 85 
7.17. _ Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими 

підприємствами .......................................................................................................... 85 
7.18. _ Структура реалізації продукції сільського господарства в 

сільськогосподарських підприємствах..................................................................... 86 
______Рослинництво............................................................................................................ 87 
7.19. _ Розподіл земельної площі та сільськогосподарських угідь  у 2014 році .............. 87 
7.20. _ Посівні площі основних сільськогосподарських культур у всіх категоріях 

господарств у 1950–2014 роках................................................................................. 87 
7.21. _ Посівні площі основних сільськогосподарських культур у всіх категоріях 

господарств ................................................................................................................. 88 
7.22. _ Структура посівних площ сільськогосподарських культур у всіх категоріях 

господарств ................................................................................................................. 89 
7.23. _ Посівні площі сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств 

за районами в 2014 році ............................................................................................. 89 
7.24. _ Посівні площі основних сільськогосподарських культур у 

сільськогосподарських підприємствах за районами в 2014 році........................... 90 
7.25. _ Площа, з якої зібрано врожай у всіх категоріях господарств ................................ 90 
7.26. _ Площа плодово-ягідних насаджень у всіх категоріях господарств ...................... 91 
7.27. _ Виробництво основних сільськогосподарських культур у всіх категоріях 

господарств у 1913–2014 роках................................................................................. 91 
7.28. _ Виробництво основних сільськогосподарських культур у всіх категоріях 

господарств ................................................................................................................. 92 
7.29. _ Виробництво основних сільськогосподарських культур за категоріями 

господарств ................................................................................................................. 93 
7.30. _ Виробництво зернових культур у сільськогосподарських підприємствах за 

районами...................................................................................................................... 93 
7.31. _ Виробництво цукрових буряків (фабричних) у сільськогосподарських 

підприємствах за районами ....................................................................................... 94 
7.32. _ Виробництво картоплі в сільськогосподарських підприємствах за районами .... 94 
7.33. _ Виробництво овочів у сільськогосподарських підприємствах за районами ........ 95 
7.34. _ Урожайність основних сільськогосподарських культур у всіх категоріях 

господарств у 1950–2014 роках................................................................................. 95 
7.35. _ Урожайність основних сільськогосподарських культур у всіх категоріях 

господарств ................................................................................................................. 96 



ЗМІСТ 

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік 
Головне управління статистики у Тернопільській області 

8 
7.36. _ Урожайність основних сільськогосподарських культур у всіх категоріях 

господарств за районами в 2014 році ....................................................................... 96 
7.37. _ Внесення добрив під сільськогосподарські культури в 

сільськогосподарських підприємствах..................................................................... 97 
7.38. _ Надходження продукції рослинництва на переробні підприємства ..................... 97 
______Тваринництво ........................................................................................................... 98 
7.39. _ Поголів’я худоби та птиці в усіх категоріях господарств у 1940–2014 роках ..... 98 
7.40. _ Поголів’я худоби та птиці за категоріями господарств.......................................... 99 
7.41. _ Поголів’я худоби та птиці в усіх категоріях господарств за районами в 2014 

році............................................................................................................................. 100 
7.42. _ Поголів’я худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах за 

районами в 2014 році ............................................................................................... 100 
7.43. _ Виробництво основних видів продукції тваринництва в усіх категоріях 

господарств у 1955–2014 роках............................................................................... 101 
7.44. _ Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями 

господарств ............................................................................................................... 102 
7.45. _ Виробництво м’яса за видами в усіх категоріях господарств ............................. 102 
7.46. _ Виробництво м’яса в сільськогосподарських підприємствах за районами........ 103 
7.47. _ Виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах за районами..... 103 
7.48. _ Продуктивність худоби і птиці ............................................................................... 104 
7.49. _ Середня вага голови худоби, яка продана переробним підприємствам ............. 104 
7.50. _ Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства.................... 105 
______Мисливство ............................................................................................................. 106 
7.51. _ Основні показники ведення мисливського господарства .................................... 106 
7.52. _ Загальна кількість мисливських тварин, що мешкають у межах 

мисливських угідь .................................................................................................... 107 
______Лісове господарство ............................................................................................... 108 
7.53. _ Ліси та лісовкриті площі.......................................................................................... 108 
7.54. _ Основні показники ведення лісового господарства.............................................. 108 
7.55. _ Обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства за районами ............. 109 
7.56. _ Рубки лісу та заходи лісогосподарської діяльності за районами в 2014 році .... 109 
7.57. _ Рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи за районами ................. 110 
7.58. _ Заготівля ліквідної деревини за районами............................................................. 110 
7.59. _ Відтворення лісів за районами................................................................................ 111 
7.60. _ Садіння і висівання лісу за районами..................................................................... 111 
7.61. _ Лісозахисні роботи ................................................................................................... 112 
______Рибне господарство ................................................................................................ 112 
7.62. _ Добування водних біоресурсів................................................................................ 112 
8. ____КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ................................................................................ 113 
8.1. __ Капітальні інвестиції за видами активів ................................................................ 114 
8.2. __ Капітальні інвестиції за джерелами фінансування ............................................... 115 
8.3. __ Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування у 2014 році..... 115 
8.4. __ Капітальні інвестиції по районах і містах.............................................................. 116 
8.5. __ Капітальні інвестиції на одну особу по районах і містах..................................... 116 
8.6. __ Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності ..................................... 117 
8.7. __ Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності .................... 118 
8.8. __ Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності..................................... 119 
8.9. __ Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності ................... 120 
8.10. _ Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності в 2014 

році............................................................................................................................. 121 



ЗМІСТ 

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік 
Головне управління статистики у Тернопільській області 

9 
8.11. _ Капітальні інвестиції у житлове будівництво по районах і містах в 2014 

році............................................................................................................................. 121 
9. ____БУДІВНИЦТВО...................................................................................................... 122 
9.1.   _ Індекси будівельної продукції ................................................................................ 122 
9.2.   _ Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції ............ 122 
9.3.   _ Розподіл обсягів виконаних будівельних робіт за видами будівельної 

продукції.................................................................................................................... 123 
9.4.   _ Обсяги виконаних будівельних робіт по районах і містах................................... 123 
9.5. _   Прийнято в експлуатацію окремих будівель, споруд та потужностей ............... 124 
9.6. _   Прийнято в експлуатацію житла та інших об’єктів соціальної сфери в 1950–

2014 роках ................................................................................................................. 125 
9.7. _   Прийнято в експлуатацію житла по районах і містах у 2014 році ...................... 125 
9.8. _   Прийнято в експлуатацію житла по районах і містах .......................................... 126 
9.9. _   Прийнято в експлуатацію житла на 1000 осіб по районах і містах..................... 126 
9.10.    Прийнято в експлуатацію житла в міських поселеннях по районах і містах..... 127 
9.11.    Прийнято в експлуатацію житла в сільській місцевості по районах .................. 127 
9.12.    Прийнято в експлуатацію житла, збудованого фізичними особами, по 

районах і містах ........................................................................................................ 128 
9.13.    Прийнято в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих 

квартир....................................................................................................................... 128 
9.14.    Прийнято в експлуатацію житлових будівель....................................................... 129 
9.15.    Прийнято в експлуатацію житлових будівель за видами..................................... 129 
10. ___ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК ...................................................................................... 130 
______Транспорт ................................................................................................................ 131 
10.1. _ Перевезення вантажів за видами транспорту в 1970–2014 роках ....................... 131 
10.2. _ Перевезення вантажів за видами транспорту ........................................................ 131 
10.3. _ Питома вага окремих видів транспорту в перевезенні вантажів ......................... 132 
10.4. _ Індекси обсягу перевезення вантажів за видами транспорту .............................. 132 
10.5. _ Перевезення вантажів .............................................................................................. 132 
10.6. _ Вантажооборот за видами транспорту ................................................................... 133 
10.7. _ Розподіл вантажообороту за видами транспорту.................................................. 133 
10.8. _ Перевезення вантажів залізничним транспортом загального користування ..... 133 
10.9. _ Перевезення вантажів автомобільним транспортом по районах і містах........... 134 
10.10.  Вантажооборот автомобільного транспорту по районах і містах ....................... 134 
10.11.  Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального 

користування в 1970–2014 роках ............................................................................ 135 
10.12.  Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального 

користування............................................................................................................. 135 
10.13.  Індекси обсягу відправлення (перевезення) пасажирів транспортом 

загального користування ......................................................................................... 136 
10.14.  Пасажирооборот транспорту загального користування ....................................... 136 
10.15.  Відправлення (перевезення) пасажирів за видами сполучення окремими 

видами транспорту ................................................................................................... 136 
10.16.  Рухомий склад за видами транспорту та призначенням ...................................... 137 
10.17.  Довжина шляхів сполучення загального користування ....................................... 137 
10.18.  Щільність шляхів сполучення загального користування..................................... 138 
10.19.  Впровадження прогресивних видів шляхів сполучення ...................................... 138 
10.20.  Інтенсивність перевезень вантажів за видами шляхів сполучення загального 

користування............................................................................................................. 138 
10.21.  Інтенсивність перевезення пасажирів за видами шляхів сполучення................. 139 



ЗМІСТ 

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік 
Головне управління статистики у Тернопільській області 

10 
10.22.  Середня відстань перевезення однієї тонни вантажів окремими видами 

транспорту................................................................................................................. 139 
10.23.  Середня відстань перевезення одного пасажира окремими видами транспорту ...... 139 
10.24.  Дорожньо-транспортні пригоди на дорогах і вулицях ......................................... 139 
10.25.  Кількість загиблих і поранених унаслідок дорожньо-транспортних пригод ..... 140 
10.26.  Дорожньо-транспортні пригоди, потерпілі в них по районах і містах ............... 140 
______Зв’язок ...................................................................................................................... 141 
10.27.  Доходи підприємств від надання послуг пошти та зв’язку ................................. 141 
10.28.  Доходи підприємств від надання послуг пошти та зв’язку населенню .............. 142 
10.29.  Продукція (послуги) підприємств пошти та зв’язку загального 

користування............................................................................................................. 143 
10.30.  Телефонний зв’язок загального користування...................................................... 143 
10.31.  Основні телефонні апарати і таксофони ................................................................ 144 
10.32.  Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами 

загального користування ......................................................................................... 144 
11. ___ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ .................................................. 145 
11.1. _ Зовнішня торгівля товарами.................................................................................... 146 
11.2. _ Зовнішня торгівля товарами за країнами............................................................... 146 
11.3. _ Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами в 2014 році ..................... 149 
11.4. _ Товарна структура зовнішньої торгівлі в 2014 році ............................................. 150 
11.5. _ Експорт готової продукції, що виготовлена з давальницької сировини за 

країнами..................................................................................................................... 150 
11.6. _ Імпорт давальницької сировини за країнами......................................................... 151 
11.7. _ Зовнішня торгівля послугами ................................................................................. 152 
11.8. _ Зовнішня торгівля послугами за країнами............................................................. 152 
11.9. _ Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами в 2014 році ................... 155 
11.10.  Структура експорту-імпорту послуг у 2014 році .................................................. 156 
11.11.  Прямі іноземні інвестиції в економіку області у 2014 році ................................. 156 
11.12.  Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіку області ............... 157 
11.13.  Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіці області з країн 

світу............................................................................................................................ 157 
11.14.  Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в область за видами 

економічної діяльності............................................................................................. 158 
11.15.  Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в область за видами 

промислової діяльності ............................................................................................ 159 
11.16.  Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) по районах і містах................ 160 
11.17.  Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на одну особу по районах і 

містах ......................................................................................................................... 160 
12. __  ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ .................................................................................... 161 
12.1. _ Товарооборот торгівлі та ресторанного господарства ......................................... 162 
12.2. _ Оптовий товарооборот по районах і містах........................................................... 162 
12.3. _ Товарна структура оптового товарообороту ......................................................... 163 
12.4. _ Структура оптового товарообороту підприємств ................................................. 166 
12.5. _ Кількість та обсяги укладених угод на біржах ...................................................... 166 
12.6. _ Кількість бірж ........................................................................................................... 166 
12.7. _ Основні показники роздрібної торгівлі підприємств ........................................... 167 
12.8.    Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств .................. 167 
12.9.    Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств по 

районах і містах ........................................................................................................ 168 
12.10.  Розподіл роздрібного товарообороту підприємств............................................... 169 
12.11.  Роздрібний товарооборот підприємств по районах і містах ................................ 170 



ЗМІСТ 

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік 
Головне управління статистики у Тернопільській області 

11 
12.12.  Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу в міських поселеннях і 

сільській місцевості.................................................................................................. 170 
12.13.  Структура роздрібного товарообороту підприємств ............................................ 171 
12.14.  Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу по районах і містах ....... 171 
12.15.  Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту за товарами в 

торговій мережі підприємств .................................................................................. 172 
12.16.  Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств .............................. 173 
12.17.  Частка продажу споживчих товарів, які вироблені на території України, 

через торгову мережу підприємств......................................................................... 176 
12.18.  Продаж продовольчих товарів через торгову мережу підприємств ................... 178 
12.19.  Продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів через торгову мережу та 

мережу ресторанного господарства підприємств ................................................. 178 
12.20.  Кількість підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та 

торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, за видами 
економічної діяльності............................................................................................. 179 

12.21.  Мережа роздрібної торгівлі підприємств............................................................... 180 
12.22.  Кількість об’єктів роздрібної торгівлі, торгова площа магазинів по районах 

і містах ....................................................................................................................... 181 
12.23.  Забезпеченість населення мережею роздрібної торгівлі та торговою 

площею в магазинах по районах і містах ............................................................... 181 
12.24.  Розподіл ринків за спеціалізацією .......................................................................... 182 
12.25.  Наявність і використання торгової мережі на ринках .......................................... 182 
13. ___ПОСЛУГИ ............................................................................................................... 183 
13.1. _ Діяльність підприємств сфери послуг по районах і містах.................................. 184 
13.2. _ Обсяги послуг за видами економічної діяльності................................................. 185 
13.3. _ Структура обсягів послуг за видами економічної діяльності .............................. 187 
14. ___ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ .......................................................................... 189 
14.1. _ Основні структурні показники діяльності підприємств за їх розмірами............ 191 
14.2. _ Розподіл основних структурних показників діяльності підприємств за їх 

розмірами .................................................................................................................. 192 
14.3. _ Основні структурні показники діяльності підприємств за їх розмірами за 

видами економічної діяльності ............................................................................... 193 
14.4. _ Розподіл основних структурних показників підприємств за їх розмірами за 

видами економічної діяльності ............................................................................... 201 
14.5. _ Баланс підприємств за видами економічної діяльності у 2014 році ................... 209 
14.6. _ Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності ................... 211 
14.7. _ Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної 

діяльності .................................................................................................................. 214 
14.8. _ Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами 

промислової діяльності ............................................................................................ 217 
14.9. _ Співвідношення кількості збиткових і прибуткових підприємств...................... 221 
14.10.  Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної 

діяльності .................................................................................................................. 221 
14.11.  Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової 

діяльності .................................................................................................................. 222 
15. ___НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ........................................................... 223 
15.1. _ Наукові кадри ........................................................................................................... 226 
15.2. _ Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами 

організацій (підприємств), за видами ..................................................................... 226 
15.3. _ Розподіл обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт за 

джерелами фінансування ......................................................................................... 227 



ЗМІСТ 

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік 
Головне управління статистики у Тернопільській області 

12 
15.4. _ Витрати організацій на виконання власними силами наукових та науково-

технічних робіт за видами ....................................................................................... 227 
15.5. _ Спеціалісти з науковими ступенями ...................................................................... 228 
15.6. _ Розподіл спеціалістів з науковими ступенями за віком ....................................... 228 
15.7. _ Кількість інноваційно активних промислових підприємств за видами 

економічної діяльності в 2014 році......................................................................... 229 
15.8. _ Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості ....................................... 230 
15.9. _ Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості .......... 230 
15.10.  Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації ................... 231 
15.11.  Впровадження нових технологічних процесів та освоєння виробництва 

нових видів продукції в промисловості ................................................................. 231 
15.12.  Обсяг реалізованої інноваційної продукції ........................................................... 231 
15.13.  Обсяг реалізованої інноваційної продукції за основними видами 

промислової діяльності за 2014 рік......................................................................... 232 
15.14.  Кількість створених передових технологій за призначенням за видами 

економічної діяльності в 2014 році......................................................................... 233 
15.15.  Кількість створених передових технологій за видами в 2014 році ..................... 234 
15.16.  Кількість використаних передових технологій за видами та терміном 

упровадження в 2014 році ....................................................................................... 235 
15.17.  Кількість усіх використаних у діяльності підприємства винаходів, корисних 

моделей і промислових зразків за видами економічної діяльності в 2014 
році............................................................................................................................. 236 

16. ___НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ ............................................................................. 237 
16.1. _ Кількість населення.................................................................................................. 239 
16.2. _ Кількість наявного населення  з 1939 року............................................................ 239 
16.3. _ Розподіл постійного населення за статтю та віком............................................... 240 
16.4. _ Розподіл постійного населення за статтю по районах і містах............................ 241 
16.5. _ Розподіл постійного населення за віковими групами........................................... 241 
16.6. _ Розподіл постійного населення за окремими віковими групами по районах і 

містах ......................................................................................................................... 242 
16.7. _ Кількість пенсіонерів ............................................................................................... 242 
16.8. _ Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту 

(скорочення) населення з 1950 року ....................................................................... 243 
16.9. _ Кількість народжених, померлих та природний приріст (скорочення) 

населення................................................................................................................... 243 
16.10.  Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту 

(скорочення) населення ........................................................................................... 244 
16.11.  Розподіл народжених за статтю .............................................................................. 244 
16.12.  Коефіцієнти народжуваності за віковими групами .............................................. 245 
16.13.  Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту 

(скорочення) населення по районах і містах у 2014 році ..................................... 245 
16.14.  Частка дітей, народжених жінками, які не перебували в зареєстрованому 

шлюбі ......................................................................................................................... 246 
16.15.  Розподіл народжених за шлюбним станом матерів та порядком народження .. 246 
16.16.  Коефіцієнти смертності населення за віковими групами..................................... 247 
16.17.  Смертність населення за основними причинами .................................................. 247 
16.18.  Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року ...................................................... 248 
16.19.  Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року по районах і містах .................... 248 
16.20.  Середня очікувана тривалість життя при народженні.......................................... 249 
16.21.  Шлюби та розлучення.............................................................................................. 249 
16.22.  Розподіл осіб, які вступили до шлюбу, за дошлюбним станом........................... 250 



ЗМІСТ 

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік 
Головне управління статистики у Тернопільській області 

13 
16.23.  Міграційний рух населення по районах і містах у 2014 році .............................. 250 
17. ___РИНОК ПРАЦІ ....................................................................................................... 251 
17.1. _ Населення за економічною активністю ................................................................. 255 
17.2. _ Населення за економічною активністю, статтю та місцем проживання в 

2014 році.................................................................................................................... 256 
17.3. _ Зайнятість населення ............................................................................................... 256 
17.4. _ Зайнятість населення за видами економічної діяльності ..................................... 257 
17.5. _ Кількість найманих працівників підприємств, установ, організацій за 

видами економічної діяльності ............................................................................... 258 
17.6. _ Економічна активність населення за статтю за віковими групами в 2014 

році............................................................................................................................. 259 
17.7. _ Рівень зайнятості населення за статтю та місцем проживання, за віковими 

групами в 2014 році.................................................................................................. 259 
17.8. _ Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за статтю та місцем 

проживання, за віковими групами в 2014 році ...................................................... 259 
17.9. _ Безробітні (за методологією МОП) за тривалістю незайнятості ......................... 259 
17.10.  Безробітні (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи..................... 260 
17.11.  Безробітні (за методологією МОП) за причинами незайнятості ......................... 260 
17.12.  Безробітні (за методологією МОП) за причинами незайнятості за статтю в 

2014 році.................................................................................................................... 260 
17.13.  Попит, пропозиція та працевлаштування робочої сили за видами 

економічної діяльності............................................................................................. 261 
17.14.  Попит та пропозиція робочої сили по районних та міськрайонному центрах 

зайнятості .................................................................................................................. 262 
17.15.  Попит та пропозиція робочої сили за професійними групами ............................ 263 
17.16.  Працевлаштування зареєстрованих безробітних по  районних та 

міськрайонному центрах зайнятості....................................................................... 264 
17.17.  Тривалість зареєстрованого безробіття по районних та міськрайонному 

центрах зайнятості в 2014 році................................................................................ 265 
17.18.  Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної 

діяльності .................................................................................................................. 266 
17.19.  Середньооблікова кількість штатних працівників по районах і містах.............. 267 
17.20.  Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної 

діяльності промисловості ........................................................................................ 268 
17.21.  Зайнятість молоді за видами економічної діяльності ........................................... 269 
17.22.  Професійна підготовка та підвищення кваліфікації працівників за видами 

економічної діяльності в 2014 році......................................................................... 270 
17.23.  Рівень прийому та вибуття працівників за видами економічної діяльності....... 271 
17.24.  Використання фонду робочого часу працівників за видами економічної 

діяльності в 2014 році .............................................................................................. 272 
17.25.  Використання фонду робочого часу працівників за видами економічної 

діяльності промисловості в 2014 році .................................................................... 273 
17.26.  Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності ...... 274 
17.27.  Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата штатних 

працівників................................................................................................................ 275 
17.28.  Розподіл кількості штатних працівників за рівнем номінальної заробітної 

плати в грудні 2012–2014 років .............................................................................. 275 
17.29.  Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за 

видами економічної діяльності ............................................................................... 276 
17.30.  Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників по 

районах і містах ........................................................................................................ 277 



ЗМІСТ 

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік 
Головне управління статистики у Тернопільській області 

14 
17.31.  Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за 

видами економічної діяльності промисловості ..................................................... 278 
17.32.  Кількість та номінальна заробітна плата штатних працівників за статтю за 

видами економічної діяльності в 2014 році ........................................................... 279 
18. ___ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ........................................................................... 280 
18.1. _ Доходи і витрати населення області....................................................................... 284 
18.2. _ Структура доходів і витрат населення області...................................................... 285 
18.3. _ Середній розмір місячної пенсії ............................................................................. 286 
18.4. _ Диференціація життєвого рівня населення............................................................ 287 
18.5. _ Розподіл домогосподарств за кількістю їх членів і наявністю дітей .................. 288 
18.6. _ Розподіл домогосподарств за наявністю працюючих осіб у їх складі................ 289 
18.7. _ Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних грошових 

доходів ....................................................................................................................... 289 
18.8. _ Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних 

грошових доходів ..................................................................................................... 290 
18.9. _ Розподіл домогосподарств з дітьми за рівнем середньодушових 

еквівалентних грошових доходів залежно від кількості дітей у їх складі .......... 290 
18.10.  Структура грошових витрат домогосподарств...................................................... 291 
18.11.  Структура грошових витрат домогосподарств із дітьми залежно від 

кількості дітей у їх складі ........................................................................................ 292 
18.12.  Структура грошових витрат домогосподарств залежно від наявності та 

кількості працюючих осіб у їх складі..................................................................... 293 
18.13.  Структура грошових витрат домогосподарств із різними 

середньодушовими еквівалентними грошовими доходами в 2013 році............. 294 
18.14.  Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних 

доходів ....................................................................................................................... 295 
18.15.  Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних 

загальних доходів ..................................................................................................... 295 
18.16.  Розподіл домогосподарств із дітьми за рівнем середньодушових 

еквівалентних загальних доходів залежно від кількості дітей у їх складі .......... 296 
18.17.  Структура сукупних витрат домогосподарств ...................................................... 296 
18.18.  Структура сукупних витрат домогосподарств із дітьми залежно від 

кількості дітей у їх складі ........................................................................................ 297 
18.19.  Структура сукупних витрат домогосподарств залежно від наявності та 

кількості працюючих осіб у їх складі..................................................................... 298 
18.20.  Структура сукупних витрат домогосподарств із різними середньодушовими 

еквівалентними загальними доходами в 2013 році ............................................... 299 
18.21.  Структура витрат домогосподарств за основними статтями споживчих 

витрат у 2013 році..................................................................................................... 300 
18.22.  Структура грошових доходів домогосподарств .................................................... 301 
18.23.  Структура грошових доходів домогосподарств із дітьми залежно від 

кількості дітей у їх складі ........................................................................................ 302 
18.24.  Структура грошових доходів домогосподарств залежно від наявності та 

кількості працюючих осіб у їх складі..................................................................... 303 
18.25.  Структура грошових доходів домогосподарств із різними 

середньодушовими еквівалентними грошовими доходами у 2013 році............. 304 
18.26.  Структура сукупних ресурсів домогосподарств ................................................... 305 
18.27.  Структура сукупних ресурсів домогосподарств із дітьми залежно від 

кількості дітей у їх складі ........................................................................................ 306 
18.28.  Структура сукупних ресурсів домогосподарств залежно від наявності та 

кількості працюючих осіб у їх складі..................................................................... 308 



ЗМІСТ 

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік 
Головне управління статистики у Тернопільській області 

15 
18.29.  Структура сукупних ресурсів домогосподарств із різними 

середньодушовими еквівалентними загальними доходами в 2013 році............. 310 
18.30.  Споживання продуктів харчування в домогосподарствах ................................... 312 
18.31.  Частка спожитих продуктів харчування, вироблених у особистих підсобних 

господарствах............................................................................................................ 312 
18.32.  Споживання продуктів харчування в домогосподарствах із дітьми залежно 

від кількості дітей у їх складі .................................................................................. 313 
18.33.  Частка спожитих у домогосподарствах із дітьми продуктів харчування, 

вироблених у особистих підсобних господарствах, залежно від кількості 
дітей у їх складі......................................................................................................... 313 

18.34.  Споживання продуктів харчування в домогосподарствах залежно від 
наявності та кількості працюючих осіб у їх складі............................................... 314 

18.35.  Частка спожитих продуктів харчування, вироблених у особистих підсобних 
господарствах, у домогосподарствах залежно від наявності та кількості 
працюючих осіб у їх складі ..................................................................................... 314 

18.36.  Споживання продуктів харчування в домогосподарствах із різними 
середньодушовими еквівалентними загальними доходами в 2013 році............. 315 

18.37.  Частка спожитих продуктів харчування, вироблених у особистих підсобних 
господарствах, із різними середньодушовими еквівалентними загальними 
доходами домогосподарств у 2013 році ................................................................. 316 

18.38.  Енергетична цінність і вміст поживних речовин у спожитих у 
домогосподарствах продуктах харчування............................................................ 317 

18.39.  Енергетична цінність і вміст поживних речовин у спожитих продуктах 
харчування в домогосподарствах із дітьми ........................................................... 317 

18.40.  Енергетична цінність і вміст поживних речовин у спожитих продуктах 
харчування в домогосподарствах, у складі яких є працюючі особи ................... 317 

18.41.  Енергетична цінність і вміст поживних речовин у спожитих продуктах 
харчування в домогосподарствах із різними середньодушовими 
еквівалентними загальними доходами в 2013 році ............................................... 317 

18.42.  Споживання продуктів харчування ........................................................................ 318 
18.43.  Наявність у домогосподарствах окремих товарів тривалого користування ...... 318 
19. ___НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО.................................................................... 319 
19.1. _ Житловий фонд ........................................................................................................ 320 
19.2. _ Житловий фонд по районах і містах ...................................................................... 320 
19.3. _ Міський житловий фонд по районах і містах........................................................ 321 
19.4. _ Забезпеченість населення житлом по районах і містах ........................................ 321 
19.5. _ Квартирна черга та поліпшення житлових умов................................................... 322 
19.6. _ Надання житла окремим категоріям населення .................................................... 323 
19.7. _ Обладнання житлового фонду ................................................................................ 325 
19.8. _ Благоустрій населених пунктів ............................................................................... 326 
19.9. _ Основні  показники роботи водопровідного господарства.................................. 327 
19.10.  Основні показники роботи споруд для приймання, пропуску, відведення та 

очищення стічних вод .............................................................................................. 328 
19.11.  Основні показники роботи газового господарства ............................................... 329 
19.12.  Основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж.............. 330 
20. ___ОСВІТА .................................................................................................................... 331 
20.1. _ Дошкільні навчальні заклади .................................................................................. 332 
20.2. _ Кількість дошкільних навчальних закладів по районах і містах......................... 332 
20.3. _ Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах по районах і містах ........... 333 
20.4. _ Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами по районах і містах ... 333 
20.5. _ Загальноосвітні та вищі навчальні заклади в 1940–2014 роках........................... 334 



ЗМІСТ 

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік 
Головне управління статистики у Тернопільській області 

16 
20.6. _ Кількість осіб, які навчалися в навчальних закладах ........................................... 334 
20.7. _ Загальноосвітні навчальні заклади ......................................................................... 335 
20.8. _ Кількість загальноосвітніх навчальних закладів по районах і містах................. 335 
20.9. _ Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах по районах і містах... 336 
20.10.  Кількість учителів у загальноосвітніх навчальних закладах по районах і 

містах ......................................................................................................................... 336 
20.11.  Денні загальноосвітні навчальні заклади нового типу по районах і містах на 

початок 2014/15 навчального року ......................................................................... 337 
20.12.  Денні загальноосвітні навчальні заклади............................................................... 337 
20.13.  Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах ..................... 338 
20.14.  Вечірні (змінні) загальноосвітні навчальні заклади ............................................. 338 
20.15.  Випуск учнів загальноосвітніми навчальними закладами ................................... 339 
20.16.  Професійно-технічні навчальні заклади ................................................................ 339 
20.17.  Вищі навчальні заклади ........................................................................................... 340 
20.18.  Конкурс на вступних іспитах до вищих навчальних закладів............................. 341 
20.19.  Прийом до вищих навчальних закладів і підготовка фахівців за джерелами 

фінансування їх навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями в 2014 році . 341 
20.20.  Кількість студентів у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації по 

районах і містах ........................................................................................................ 342 
20.21.  Кількість студентів у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитиції 

по районах і містах ................................................................................................... 342 
20.22.  Випуск спеціалістів ВНЗ І–ІІ і ІІІ–IV рівнів акредитації ..................................... 343 
20.23.  Підготовка аспірантів .............................................................................................. 343 
20.24.  Підготовка докторантів ........................................................................................... 343 
21. ___ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ .................................... 344 
21.1. _ Мережа та кадри закладів охорони здоров’я в 1940–2014 роках ........................ 345 
21.2. _ Основні показники охорони здоров’я .................................................................... 346 
21.3. _ Кількість лікарів усіх спеціальностей по районах і містах .................................. 347 
21.4. _ Кількість середнього медичного персоналу по районах і містах ........................ 348 
21.5. _ Кількість лікарняних ліжок по районах і містах ................................................... 349 
21.6. _ Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів по районах і містах ...... 350 
21.7. _ Захворюваність за класами хвороб......................................................................... 351 
21.8. _ Захворюваність на окремі інфекційні хвороби ..................................................... 353 
21.9. _ ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД ............................................................................ 354 
21.10.  Захворюваність на венеричні хвороби ................................................................... 354 
21.11.  Захворюваність на злоякісні новоутворення ......................................................... 355 
21.12.  Захворюваність на злоякісні новоутворення за окремими локалізаціями в 

2013 році.................................................................................................................... 355 
21.13.  Захворюваність на розлади психіки та поведінки................................................. 356 
21.14.  Захворюваність на розлади психіки та поведінки внаслідок уживання 

психоактивних речовин (наркологічні розлади) ................................................... 356 
21.15.  Захворюваність на активний туберкульоз ............................................................. 357 
21.16.  Кількість інвалідів.................................................................................................... 357 
21.17.  Кількість інвалідів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, 

по районах і містах ................................................................................................... 358 
21.18.  Кількість уперше визнаних інвалідами за класами хвороб у 2014 році ............. 359 
21.19.  Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів (дорослих і 

дітей) .......................................................................................................................... 360 
21.20.  Кількість осіб, обслужених у будинках-інтернатах для громадян похилого 

віку та інвалідів (дорослих і дітей) ......................................................................... 360 



ЗМІСТ 

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік 
Головне управління статистики у Тернопільській області 

17 
21.21.  Надання грошової та натуральної допомоги громадянам, які перебували в 

складних життєвих обставинах, у 2014 році.......................................................... 361 
21.22.  Надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з 

мінімальними доходами........................................................................................... 361 
21.23.  Окремі інтернатні заклади та заклади соціального захисту для дітей ................ 362 
21.24.  Кількість усиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування ................................................................................................................. 362 
21.25.  Кількість дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної 

реабілітації ................................................................................................................ 363 
21.26.  Надання населенню субсидій по районах і містах у 2014 році ........................... 363 
22. ___КУЛЬТУРА, ВІДПОЧИНОК, СПОРТ І ТУРИЗМ .......................................... 364 
22.1. _ Основні заклади культури та мистецтва в 1950–2014 роках ............................... 365 
22.2. _ Театри, концертні організації та музеї ................................................................... 366 
22.3. _ Бібліотеки, демонстратори фільмів та клубні заклади ......................................... 366 
22.4. _ Заклади культури та мистецтва по районах і містах у 2014 році ........................ 367 
22.5. _ Забезпеченість населення закладами культури по районах і містах ................... 367 
22.6. _ Відвідування населенням закладів культури та мистецтва.................................. 368 
22.7. _ Школи естетичного виховання ............................................................................... 368 
22.8. _ Випуск друкованих видань ..................................................................................... 368 
22.9.    Колективні засоби розміщування в 2014 році ....................................................... 369 
22.10.  Готелі та аналогічні засоби розміщування по районах і містах .......................... 370 
22.11.  Місткість готелів та аналогічних засобів розміщування та їх використання 

по районах і містах ................................................................................................... 371 
22.12.  Санаторно-курортні та оздоровчі заклади ............................................................. 372 
22.13.  Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку 2014 

року, по районах і містах ......................................................................................... 373 
22.14.  Спортивні школи для дітей ..................................................................................... 374 
22.15.  Фізкультурно-оздоровча робота ............................................................................. 374 
22.16.  Діяльність закладів фізичної культури і спорту.................................................... 375 
22.17.  Спортивні споруди ................................................................................................... 376 
22.18.  Туристичні потоки ................................................................................................... 376 
23. ___ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ.................................................................. 377 
23.1. _ Кількість виявлених злочинів за окремими видами ............................................. 378 
23.2. _ Кількість виявлених злочинів по районах і містах ............................................... 379 
23.3. _ Злочинність, пов’язана з наркотичними, сильнодіючими засобами та 

прекурсорами ............................................................................................................ 379 
23.4. _ Кількість засуджених за вироками судів, що набрали законної чинності, за 

окремими видами злочинів...................................................................................... 380 
23.5. _ Коефіцієнти злочинності та судимості .................................................................. 380 
23.6. _ Склад засуджених .................................................................................................... 380 
23.7. _ Розподіл засуджених за основними мірами покарання........................................ 381 
23.8. _ Питома вага молоді (у віці до 30 років), засудженої за окремі види злочинів .. 381 
23.9. _ Питома вага неповнолітніх, засуджених за окремі види злочинів...................... 382 
23.10.  Кількість і склад неповнолітніх, які перебували на обліку в підрозділах 

кримінальної міліції в справах неповнолітніх ....................................................... 383 
23.11.  Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності.................... 383 
23.12.  Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, за 

видами правопорушень............................................................................................ 384 
23.13.  Розгляд судами першої інстанції справ (заяв) у порядку цивільного 

судочинства............................................................................................................... 385 
23.14.  Послуги державних нотаріальних контор ............................................................. 386 



ЗМІСТ 

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік 
Головне управління статистики у Тернопільській області 

18 
23.15.  Загальні відомості про пожежі................................................................................ 386 
23.16.  Кількість пожеж за причинами виникнення.......................................................... 386 
24. ___ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА ...................................................................................................... 387 
______Земля ......................................................................................................................... 390 
24.1. _ Землі Тернопільської області .................................................................................. 390 
24.2. _ Заповідники та природні національні парки ......................................................... 390 
24.3. _ Проведення вапнування ґрунтів ............................................................................. 390 
______Водні ресурси........................................................................................................... 391 
24.4. _ Основні показники водопостачання і водовідведення ......................................... 391 
24.5. _ Використання свіжої води по районах і містах ..................................................... 391 
24.6. _ Обсяг оборотної та послідовно (повторно) використаної води по районах і 

містах ......................................................................................................................... 392 
24.7. _ Скидання забруднених зворотних вод у природні поверхневі водні об’єкти 

по районах і містах в 2014 році ............................................................................... 393 
______Повітряний басейн ................................................................................................. 394 
24.8.    Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря ... 394 
24.9.    Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря по районах і містах ..... 396 
24.10.  Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення за видами економічної діяльності в 
2014 році.................................................................................................................... 397 

24.11.  Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення по районах і містах у 2014 році .......... 398 

24.12.  Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 
від пересувних джерел забруднення по районах і містах у 2014 році ................ 399 

24.13.  Впровадження повітроохоронних заходів у 2014 році......................................... 399 
______Відходи...................................................................................................................... 400 
24.14.  Основні показники утворення та поводження з відходами ................................. 400 
24.15.  Утворення відходів за класами небезпеки ............................................................. 400 
24.16.  Наявність відходів за класами небезпеки .............................................................. 401 
24.17.  Утворення відходів за категоріями матеріалів у 2014 році.................................. 401 
24.18.  Утворення відходів по районах і містах ................................................................ 402 
24.19.  Наявність відходів по районах і містах.................................................................. 402 
______Економічні показники природокористування ................................................. 403 
24.20.  Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього 

природного середовища........................................................................................... 403 
24.21.  Структура капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного 

середовища за напрямами........................................................................................ 403 
24.22.  Структура поточних витрат на охорону навколишнього природного 

середовища за напрямами........................................................................................ 404 
24.23.  Екологічні платежі ................................................................................................... 404 
25. ___ОКРЕМІ ЗІСТАВЛЕННЯ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ................................... 405 
25.1. _ Кількість адміністративно-територіальних одиниць............................................ 405 
25.2. _ Кількість наявного населення ................................................................................. 406 
25.3. _ Загальний коефіцієнт народжуваності населення................................................. 408 
25.4. _ Загальний коефіцієнт смертності населення ......................................................... 409 
25.5. _ Загальний коефіцієнт природного приросту (скорочення) населення................ 410 
25.6. _ Валовий регіональний продукт............................................................................... 411 
25.7.    Частка валового регіонального продукту у загальному підсумку ...................... 412 
25.8. _ Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу .............................. 413 
25.9. _ Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту .............................. 414 



ЗМІСТ 

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік 
Головне управління статистики у Тернопільській області 

19 
25.10.  Індекси споживчих цін ............................................................................................ 415 
25.11.  Індекси споживчих цін за групами товарів та послуг у 2014 році ...................... 416 
25.12.  Індекси промислової продукції............................................................................... 418 
25.13.  Виробництво окремих видів харчових продуктів у 2014 році............................. 419 
25.14.  Валова продукція сільського господарства в усіх категоріях господарств........ 420 
25.15.  Індекси валової продукції сільського господарства в усіх категоріях 

господарств ............................................................................................................... 421 
25.16.  Виробництво основних видів продукції рослинництва в усіх категоріях 

господарств у 2014 році ........................................................................................... 422 
25.17.  Виробництво продукції тваринництва в усіх категоріях господарств у 2014 

році............................................................................................................................. 423 
25.18.  Поголів’я худоби та птиці в усіх категоріях господарств у 2014 році................ 424 
25.19.  Капітальні інвестиції................................................................................................ 425 
25.20.  Індекси капітальних інвестицій .............................................................................. 426 
25.21.  Капітальні інвестиції на одну особу....................................................................... 427 
25.22.  Прийнято в експлуатацію житла ............................................................................ 428 
25.23.  Індекси будівельної продукції ................................................................................ 429 
25.24.  Зовнішня торгівля товарами та послугами в 2014 році ........................................ 430 
25.25.  Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал).................................................. 431 
25.26.  Оборот роздрібної торгівлі...................................................................................... 432 
25.27.  Індекси обороту роздрібної торгівлі ...................................................................... 433 
25.28.  Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників ................................. 434 
25.29.  Індекси реальної заробітної плати.......................................................................... 435 
ПРЕДМЕТНО-АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК .............................................................. 436 
                     



1. ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік 
Головне управління статистики у Тернопільській області 

20 

 

Шумськ 

Кременець 

Ланівці 

Підволочиськ Тернопіль 

Зборів 

Бережани Козова 

Теребовля Підгайці 

Монастириська 
Бучач 

Гусятин 

Чортків 

Заліщики Борщів 

Збараж 

1. ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА 
ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

… 
1.1. Географічне положення1 

Тернопільська область знаходиться в 
західній частині України.  

Площа області – 13,8 тис.км2.  
Протяжність  з  півночі  на  південь  – 

195 км, із заходу на схід – 129 км.  
Межує область з Рівненською, Чер-

нівецькою, Львівською, Івано-Франківською, 
Хмельницькою областями України.  

 
1.2. Природно-ресурсний потенціал 

Тернопільська область займає західну 
частину Подільської височини. 

Річки Тернопільщини належать до 
басейнів Дністра та Прип’яті. Найбільшими з 
них є Дністер (довжина в межах області 215 

км), Серет (242 км), Збруч (244 км), Стрипа (147 км), Золота Липа (85 км), 
Нічлава (83 км), Горинь (50 км). 

Територія області розташована в лісостеповій зоні. Основні типи ґрунтів: 
чорноземи, сірі лісові, лучно-болотні. 

Клімат Тернопільщини помірно-континентальний з нежарким літом, 
м’якою зимою і достатньою кількістю опадів. Найбільше опадів випадає на 
заході і на північному заході, найменше – на південному сході. Упродовж року 
на території області переважали північно-західні та північно-східні вітри, улітку 
– північно-східні. 

Достатнє зволоження, сприятливий температурний режим та ґрунтовий 
покрив створюють на всій території області в цілому сприятливі умови для 
вирощування сільськогосподарських культур лісостепової зони, зокрема 
пшениці, ячменю, жита, вівса, цукрових буряків, картоплі, овочевих та кормових 
культур; у південних районах – плодових та ягідних культур. 

Область багата на корисні копалини. Серед них найбільшу групу складають 
вапняки, крейда, мергелі, гіпс, пісковики, вогнетривкі та будівельні глини, 
гравійно-галичникові матеріали, фосфорити, бентоніти, які є сировиною для 
виробництва різноманітних будівельних матеріалів. На території області є також 
незначні запаси бурого вугілля, торфу, а також залізних, мідних та марганцевих 
руд. 

 
1.3. Адміністративно-територіальний поділ 

Територія області поділена на 17 районів, два міста обласного значення. У 
районах області налічується 16 міст, 17 селищ міського типу і 1022 сільські 
населені пункти.   
______________ 
1 Географічну довідку складено за матеріалами «Географії Тернопільської області» (Заставецька О.В. та 
інші, Тернопіль: «Підручники і посібники», 2004). 
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1.4. Кількість адміністративно-територіальних одиниць  
по районах і містах 

(за даними офіційного веб-порталу  
Верховної Ради України; на 1 січня 2015 року) 

Міста  
Райони усього 

у тому числі 
обласного 
значення 

Селища 
міського 
типу 

Сільські 
населені 
пункти 

По області 17 18 2 17 1022 
Бережанський 1 1 – – 56 
Борщівський 1 1 – 2 70 
Бучацький 1 1 – 1 57 
Гусятинський 1 2 – 2 61 
Заліщицький 1 1 – 1 53 
Збаразький 1 1 – 1 75 
Зборівський 1 1 – 1 90 
Козівський 1 – – 2 53 
Кременецький 1 2 – – 67 
Лановецький 1 1 – – 52 
Монастириський 1 1 – 1 46 
Підволочиський 1 1 – 1 60 
Підгаєцький 1 1 – – 36 
Теребовлянський 1 1 – 2 75 
Тернопільський 1 – – 2 56 
Чортківський 1 – – 1 55 
Шумський 1 1 – – 60 
м.Тернопіль – 1 1 – – 
м.Чортків – 1 1 – – 

 
1.5. Територія і кількість наявного населення по районах і містах 

 (на 1 січня 2015 року) 
У тому числі  

Терито- 
рія1, км2 

Кількість 
населен-
ня, тис. міське сільське 

Відсоток 
міського 
населення 

Щільність 
населення, 
осіб на 
1 км2 

По області 13824 1069,9 475,8 594,1 44,5 77,4 
Бережанський 661 41,4 18,3 23,1 44,2 62,7 
Борщівський 1006 67,9 19,1 48,8 28,2 67,4 
Бучацький 802 63,9 15,1 48,8 23,6 79,7 
Гусятинський 1016 61,1 22,9 38,2 37,5 60,2 
Заліщицький 684 47,5 12,7 34,8 26,8 69,5 
Збаразький 863 58,2 17,4 40,8 30,0 67,4 
Зборівський 978 42,3 9,5 32,8 22,4 43,2 
Козівський 694 38,4 11,1 27,3 28,9 55,4 
Кременецький 918 68,9 29,4 39,5 42,7 75,0 
Лановецький 632 29,8 8,8 21,0 29,4 47,2 
Монастириський 558 28,9 9,4 19,5 32,6 51,8 
Підволочиський 837 42,9 12,1 30,8 28,2 51,2 
Підгаєцький 496 18,9 2,8 16,1 14,8 38,1 
Теребовлянський 1130 66,5 19,3 47,2 29,0 58,8 
Тернопільський 749 66,6 11,4 55,2 17,1 89,0 
Чортківський 892 45,4 3,5 41,9 7,6 50,9 
Шумський 838 33,8 5,5 28,3 16,2 40,3 
м.Тернопіль 59 217,8 217,8 х 100,0 3691,1 
м.Чортків 11 29,7 29,7 х 100,0 2700,2 

 

1 За даними Головного управління Держземагентства у Тернопільській області. 
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1.6. Кількість релігійних організацій 
(за даними Департаменту культури, релігій  
та національностей Тернопільської обласної 
 державної адміністрації; на початок року) 

 2001 2006 2011 2012 2013 2014 2015 
Усього 1586 1676 1749 1761 1778 1791 1802 
центри, управління 
(єпархії, дієцезії тощо) 8 9 12 12 12 12 12 
громади 1548 1621 1681 1693 1709 1719 1729 
монастирі 20 33 39 39 40 43 44 
місії 2 3 4 4 4 4 4 
братства – – 2 2 2 2 2 
духовні навчальні заклади 8 10 11 11 11 11 11 

Кількість священно-
служителів 1054 1267 1236 1343 1384 1396 1376 
Кількість недільних шкіл 613 559 442 450 468 477 389 

 

Із кількості зареєстрованих релігійних організацій на початок 2015 року налічувалось: 
православних – 689, католицьких – 917, протестантських – 155, громад іудейського віросповідання – 3, 
інших організацій – 38. 

 
1.7. Кількість легалізованих об’єднань громадян 

(на 1 січня 2015 року) 
 Легалізовані 

об’єднання 
громадян 

Громадські організації1  1403 
громадські рухи – 
об’єднання національних та дружніх зв’язків 18 
молодіжні організації 99 
з них студентські 2 

дитячі організації 14 
жіночі організації 8 
об’єднання ветеранів та інвалідів 70 
з них об’єднання ветеранів та інвалідів війни 9 

об’єднання професійної спрямованості 205 
організації (товариства) охорони природи (екологічні) 40 
організації (товариства) охорони пам’ятників історії та культури 11 
оздоровчі та фізкультурно-спортивні об’єднання 172 
об’єднання захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС 11 
науково-технічні товариства, творчі об’єднання 6 
освітні, культурно-виховні об’єднання 389 
інші громадські організації 360 
Відокремлені підрозділи громадських організацій1 861 
Громадські спілки1 6 
Відокремлені підрозділи громадських спілок1 1 
Професійні спілки1 13 
Організаційні ланки профспілок1 1141 
Об’єднання профспілок1 – 
Благодійні організації1 229 
Структурні утворення політичних партій2 11064 
 

1 За даними місцевих органів юстиції. 
2 За даними реєстраційної служби Головного управління юстиції у Тернопільській області та районних (міського) 
управлінь юстиції. 
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1.8. Кількість легалізованих об’єднань громадян  
по районах і містах 

(на 1 січня 2015 року) 
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По області 1403 861 6 1 13 1141 229 11064 

Бережанський 77 22 – – – 64 6 532 

Борщівський 63 11 1 – – 25 3 751 

Бучацький 23 38 – – – 40 7 765 

Гусятинський 74 16 – – – 82 2 644 

Заліщицький 7 31 – – – 19 2 604 

Збаразький 16 73 – – 1 23 4 548 

Зборівський 62 16 – – – 17 4 751 

Козівський 41 19 – – – 54 3 504 

Кременецький 94 22 – – – 58 6 650 

Лановецький 50 22 – – – 63 2 480 

Монастириський 16 49 – – – 14 1 535 

Підволочиський 31 52 – – – 21 1 790 

Підгаєцький 7 28 – – – 16 1 348 

Теребовлянський 27 31 – – – 28 5 686 

Тернопільський 42 17 – – – 33 2 606 

Чортківський3 45 37 – – 1 48 4 582 

Шумський 77 11 – – – 54 3 574 

м.Тернопіль 651 366 5 1 11 482 173 714 

м.Чортків … … … … … … … … 
 

1 Див. першу виноску до табл. 1.7. 
2 Див. другу виноску до табл. 1.7. 
3 Дані наведено по району та м.Чорткову в цілому. 
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1.9. Основні соціально-економічні показники 
 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Валовий регіональний 
продукт (у фактичних 
цінах), млн.грн. … 5137 12726 16294 17957 18085 … 
у розрахунку на одну 
особу, грн. … 4603 11713 15055 16644 16819 … 
Доходи населення, 
млн.грн. … 6969 19587 22712 26102 26345 271911 

Індекс споживчих цін 
(грудень до грудня 
попереднього року), 
відсотків 126,8 108,4 108,5 103,7 98,9 99,2 125,4 
Індекс цін реалізації 
продукції сільськогос-
подарськими підприємст-
вами (до попереднього 
року), відсотків 192,5 112,3 125,8 120,3 98,1 94,8 158,0 
Обсяг реалізованої 
промислової продукції2, 
млн.грн. … … 5469,6 8111,7 7739,4 8124,6 9447,2 
Продукція сільського 
господарства (у постій-
них цінах 2010 року), 
млн.грн. 5273,1 5267,8 5825,6 7295,0 7949,3 8051,4 9169,4 
у тому числі 
рослинництва 3258,0 3178,3 3875,1 5379,0 5880,0 5792,0 6847,4 
тваринництва 2015,1 2089,5 1950,5 1916,0 2069,3 2259,4 2322,0 
Капітальні інвестиції, 
млн.грн. … … 2138,4 2524,2 3374,8 2976,2 2590,0 
Прийнято в експлуатацію 
загальної площі 
житла3, тис.м2 149 245 288 289 409 395 239 
Перевезення вантажів 
усіма видами 
транспорту4, млн.т 13,8 10,6 11,1 13,5 18,3 18,4 20,4 
Відправлення пасажирів 
транспортом загального 
користування5, млн. 79,9 96,5 100,0 95,8 78,5 85,1 91,1 
Оборот роздрібної торгівлі 
(у фактичних цінах)6, 
млн.грн. 616,3 2698,3 9095,6 11545,7 12952,0 13980,9 16737,4 
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Продовження табл. 1.9 
 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Обсяг реалізованих 
послуг7, млн.грн. … … 1400,7 1678,2 2007,0 2368,1 2627,3 
Фінансовий результат до 
оподаткування8, млн.грн. –44,1 131,4 197,9 199,8 1096,5 297,2 –5796,3 

Експорт товарів і послуг, 
млн.дол. США 43,8 80,6 139,3 250,1 250,7 381,89 379,09 

Імпорт товарів і послуг, 
млн.дол. США  26,9 97,5 215,9 332,6 349,7 362,3 312,1 

Кількість постійного 
населення (на кінець 
року), тис. 1144,8 1108,9 1080,9 1077,2 1074,1 1070,1 1066,7 

Природний приріст, 
скорочення (–) 
населення, тис. –5,2 –5,8 –3,7 –2,9 –2,6 –2,9 –3,5 

Кількість зайнятих, тис. 409,4 425,1 431,3 433,6 439,4 442,9 416,0 

Кількість безробітних 
(за методологією 
МОП), тис. 65,7 42,3 50,8 50,2 48,0 46,2 53,1 

Рівень безробіття  (за 
методологією МОП), 
відсотків 13,8 9,1 10,5 10,4 9,8 9,4 11,3 

Середньомісячна 
номінальна заробітна 
плата10, грн. 135 553 1659 1871 2185 2359 2527 
 

1 Попередні дані. 
2 За 2014 рік дані наведено без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. 
3 Починаючи з 2010 року – з урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до 
порядків (накази Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95 та 24.06.2011 № 91) та Тимчасового порядку 
(постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035). 
4 За 2000 рік – з урахуванням вантажних перевезень пікапами і фургонами на шасі легкових автомобілів, 
з 2005 року – з урахуванням автомобільних комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними 
особами-підприємцями.  
5 З урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними та юридичними 
суб’єктами малого бізнесу. 
6 З 2005 року – на основі даних суцільного одноразового обстеження та адміністративних даних щодо 
мережі роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що належить фізичним особам-підприємцям. 
7 З урахуванням суми податку на додану вартість. 
8 За 2000, 2005 роки наведено фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. 
9 Для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього 
(товари і послуги) = товари + послуги – вартість послуг переробки давальницької сировини, які за 
2014 рік склали в експорті 35,9 млн.дол.США (за 2013 рік – 41,6 млн.дол.). 
10 За 2000, 2005 роки дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених 
підрозділах, крім статистично малих підприємств, починаючи з 2010 року – по юридичних особах та 
відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
Безпосереднє порівняння даних за 2010–2014 роки з аналогічними даними попередніх років є 
некоректним. 
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1.10. Індекси основних соціально-економічних показників 
(відсотків до попереднього року) 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовий регіональний 
продукт (у цінах 
попереднього року) … 102,5 100,4 111,3 109,0 96,6 105,61 

у розрахунку на одну 
особу … 103,1 100,8 111,7 109,4 96,9 … 

Реальний наявний дохід 
населення … 128,1 120,0 109,1 112,8 103,1 90,61 

Продукція 
промисловості 116,0 109,0 102,5 112,4 102,1 99,5 116,5 

Продукція сільського 
господарства  116,3 99,0 94,9 125,2 109,0 101,3 113,9 

Капітальні інвестиції … … … 112,2 122,1 85,4 71,7 

Прийнято в експлуата-
цію загальної площі 
житла 131,1 126,6 197,2 100,1 141,5 96,8 60,4 

Перевезення вантажів 
усіма видами транспорту 84,3 95,1 77,7 121,0 135,7 100,6 110,8 

Відправлення пасажирів 
транспортом загального 
користування 90,9 94,0 99,7 95,8 81,9 108,4 106,9 

Оборот роздрібної 
торгівлі (у порівнянних 
цінах) 119,4 126,0 105,6 112,8 108,6 106,5 98,7 

Експорт товарів і послуг 101,1 83,3 104,1 179,5 100,2 152,3 99,3 

Імпорт товарів і послуг 84,2 141,8 117,8 154,1 105,1 103,6 86,1 

Кількість постійного 
населення (на кінець 
року)  99,4 99,3 99,6 99,7 99,7 99,6 99,7 

Кількість зайнятих 101,8 109,6 102,2 100,5 101,3 100,8 93,9 

Кількість безробітних 
(за методологією МОП)  107,9 80,4 94,4 98,8 95,6 96,3 114,9 

Середньомісячна 
заробітна плата        

  номінальна 120,4 142,5 119,6 112,8 116,8 107,9 107,1 

  реальна … 128,1 111,0 104,5 117,3 109,3 95,1 
 

 

1 Див. першу виноску до табл. 1.9. 
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1.11. Частка області в Україні 
(відсотків) 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 20141 

Кількість наявного населення (на 
кінець року) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 

міське  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 

сільське 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 4,5 

Валовий реґіональний продукт … 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 … 
Промисловість 

Обсяг реалізованої промислової 
продукції … 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 

Виробництво найважливіших видів промислової продукції 
Піски природні 3,0 2,1 1,0 1,0 0,7 0,9 1,2 
М’ясо великої рогатої худоби свіже 
чи охолоджене … 6,4 7,0 3,8 3,1 2,4 3,3 
М’ясо великої рогатої худоби 
заморожене … 8,3 5,2 29,6 32,0 34,0 30,0 
Вироби ковбасні 4,2 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 
Молоко рідке оброблене (пастеризо-
ване, стерилізоване, гомогенізоване, 
топлене, пептизоване) … 2,0 6,2 3,0 2,8 2,8 2,4 
Масло вершкове 3,3 5,6 4,3 5,0 5,3 4,3 3,6 
Сири жирні 6,1 2,0 2,9 2,9 2,8 2,7 3,4 
Борошно 4,1 2,5 2,5 2,5 2,3 2,4 2,7 
Крупи 3,0 2,0 2,3 1,9 2,3 2,0 2,3 
Хліб та вироби хлібобулочні, 
нетривалого зберігання 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Цукор білий кристалічний 8,6 8,6 8,2 8,0 9,7 10,5 13,2 
Горілка з вмістом спирту не 
більше 45,4% 1,2 0,8 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 
Води натуральні мінеральні 
негазовані … 0,9 2,3 1,9 1,4 1,2 1,1 
Води натуральні 
мінеральні газовані … 0,8 1,0 1,1 1,0 0,8 0,8 
Напої безалкогольні 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 
Тканини 30,0 13,9 6,5 7,4 9,9 5,7 4,4 
Колготки, панчохи, шкарпетки та 
вироби панчішно-шкарпеткові інші, 
трикотажні машинного та ручного 
в'язання – 11,6 7,8 6,5 6,8 5,5 5,0 
Взуття 0,1 1,9 0,1 0,3 0,4 0,6 0,6 
Спирт етиловий неденатурований із 
вмістом спирту не менше 80 об.% 18,8 27,1 26,8 29,2 35,7 30,4 27,7 
Цегла невогнетривка керамічна 
будівельна (крім виробів з борошна 
кам’яного кремнеземистого чи 
ґрунтів діатомітових) 2,8 3,9 1,4 1,5 1,3 1,5 0,7 
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Продовження табл. 1.11 
 2000 2005 2010 2011 2012 2013 20141 

Елементи конструкцій збірні для 
будівництва з цементу, бетону або 
каменю штучного 1,2 3,8 3,0 2,4 2,5 2,7 3,7 
Меблі кухонні … 9,7 11,0 8,3 6,8 6,6 3,4 

Сільське господарство 
Площа сільськогосподарських угідь 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
 у тому числі ріллі 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
Продукція сільського господарства 3,5 2,9 3,0 3,1 3,6 3,3 3,6 
рослинництва  3,5 2,8 3,1 3,3 3,9 3,4 3,9 
тваринництва 3,5 3,2 2,8 2,7 2,8 3,1 3,2 

Валовий збір основних сільськогосподарських культур 
Зернові культури 3,0 2,7 3,2 3,3 4,7 3,5 4,2 
Цукрові буряки (фабричні) 9,1 9,5 11,3 10,6 10,3 9,3 11,0 
Картопля 5,3 3,5 4,5 5,1 5,5 5,4 5,4 
Овочі 2,4 2,0 2,4 2,6 2,5 2,6 2,8 
Плоди та ягоди  0,8 1,2 1,1 1,4 2,1 2,4 3,3 

Поголів’я худоби та птиці (на кінець року) 
Велика рогата худоба 4,1 4,0 4,1 4,2 4,2 4,1 4,2 
у тому числі корови 3,9 4,2 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 
Свині 3,6 4,1 4,6 4,7 4,9 5,1 5,8 
Вівці та кози 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 
Птиця 3,3 2,9 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

Виробництво основних продуктів тваринництва 
М’ясо (в забійній вазі) 2,9 2,5 1,8 1,7 1,8 2,0 2,3 
Молоко  4,0 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 
Яйця  2,7 2,2 2,2 2,0 2,2 2,2 2,2 

Капітальні інвестиції та будівельна діяльність 
Капітальні інвестиції …                                                                         … 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 
Прийнято в експлуатацію загальної 
площі житла 2,7 3,1 3,1 3,1 3,8 3,5 2,5 
Обсяг виконаних будівельних робіт 1,0 1,4 1,1 1,1 1,1 1,2 1,5 

Транспорт 
Експлуатаційна довжина 
залізничних колій 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 
Протяжність автомобільних шляхів 
з твердим покриттям 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 
Відправлено залізничним 
транспортом        
вантажів 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 
пасажирів 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 
Перевезено автомобільним 
транспортом        
вантажів 1,4 0,8 0,8 0,9 1,3 1,2 1,5 
пасажирів 1,4 1,7 2,0 2,0 1,7 1,9 2,3 
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Продовження табл. 1.11 
 2000 2005 2010 2011 2012 2013 20141 

Зовнішньоекономічна діяльність 
Прямі іноземні інвестиції 
(акціонерний капітал)  
(на кінець року) 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Експорт товарів та послуг 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 
Імпорт товарів та послуг 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 

Торгівля 
Оборот роздрібної торгівлі 1,3 1,5 1,7 1,7 1,6 1,6 1,9 
Роздрібний товарооборот 
підприємств 1,3 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,4 

Наука та інновації 
Кількість спеціалістів, які 
виконували наукові та науково-
технічні роботи 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 
Обсяг наукових і науково-
технічних робіт 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
Кількість фахівців вищої 
кваліфікації        
докторів наук 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 0,0 
кандидатів наук 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 
Обсяг реалізованої інноваційної 
продукції … 0,2 0,8 1,1 1,4 0,4 0,5 

Освіта 
Кількість дітей у дошкільних 
навчальних закладах 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,5 
Кількість учнів         
у загальноосвітніх  навчальних 
закладах 2,5 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,9 
у професійно-технічних 
навчальних закладах 2,1 2,6 3,0 3,1 2,9 2,9 3,4 
Кількість студентів у вищих 
навчальних закладах І–ІV рівнів 
акредитації 2,8 2,5 2,2 2,1 2,1 2,1 2,5 

Охорона здоров’я 
Кількість лікарів усіх 
спеціальностей 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 3,0 
Кількість середнього медичного 
персоналу 2,3 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 3,1 
Кількість лікарняних ліжок 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,9 

Відпочинок та туризм 
Місткість готельних закладів 2,4 2,9 2,1 1,4 1,4 1,4 1,7 
Кількість ліжок (місць) у 
спеціалізованих засобах 
розміщування 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 
Кількість туристів 1,2 2,0 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 
м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
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