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ПЕРЕДМОВА 

 
Статистичний щорічник містить основні показники соцiально-

економiчного розвитку м.Ужгород за 2012р. та в динаміці за ряд 
попередніх років. Це дає змогу відслідкувати тенденції та зміни які сталися 
в економіці міста. 

Інформація подана за окремими розділами, які містять дані про ціни і 
тарифи, результати господарської діяльності промисловості, транспорту та 
зв'язку, торгівлі, будівельну, інвестиційну та зовнішньоекономічну 
діяльність, зайнятість, рівень доходів населення, освіту, охорону здоров'я, 
правопорушення, навколишнє природне середовище. В окремому розділі 
основні показники подані по обласних центрах Західного регіону. 

Кожен розділ містить методологічні пояснення та визначення 
економічних термінів. 

Щорічник буде цікавим і корисним у практичній діяльності 
працівників державних установ, викладачів, студентів, фінансистів, 
ділових людей, всім тим, хто цікавиться соціально-економічним 
становищем міста Ужгород. 
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Основні геополітичні та економічні характеристики 
 

Ужгород – одне із найдревніших міст України. Перша згадка про 
місто в історичних хроніках датується 872р. Ужгород – найзахідніший 
обласний центр України. Насичена подіями історія та унікальне 
географічне положення створюють багатогранний колорит та 
привабливість міста. 

Унгвар, Гунгвар, Онгвар, Гункбар, Ужгород – це ще не повний 
перелік назв міста, які воно отримувало протягом вікової історії. Саме 
назва у всіх інтерпретаціях перекладається, як "замок на річці Уж". З 22 
січня 1946р. Ужгород набув статусу обласного центру Закарпатської 
області. 

Ужгород – адміністративний, економічний центр, в якому 
розташовані регіональні та місцеві органи управління. Місто знаходиться 
на відстані 788 км шосейними дорогами та 898 км залізницею від м.Київ. У 
місті функціонують залізнична станція, автовокзал (автобусне сполучення з 
обласними центрами західного регіону, міжнародні сполучення), 
міжнародний аеропорт. В Ужгороді західна лінія територіальної межі міста 
практично виходить на Державний кордон України зі Словаччиною, де 
знаходиться міжнародний пункт пропуску "Ужгород". 

Місто розташоване в західній частині області, у передгір'ї Карпат. 
Через Ужгород протікає ріка Уж. Древня частина міста розташована на 
правому березі ріки Уж, на вулканічних острогах Карпат, а молода – на 
лівому, де починається Закарпатська низовина, яка входить в 
Середньодунайську низовину. Найвища точка Ужгорода – гора Цигера, її 
висота – 260 м над рівнем моря, а найнижча – в районі авто і залізничного 
вокзалів. Місто поділяється на 16 невеличких мікрорайонів, а його 
населення становить близько 116,3 тис. осіб, представників різноманітних 
національностей (українці, росіяни, угорці, словаки, роми і т.д.) 

Унікальне розташування міста, розвиток засад ринкової економіки 
стали основою сприятливого клімату для бізнесу та підприємництва, їх 
позитивного впливу на соціальні процеси. 

В Ужгороді успішно працюють підприємства, створені за рахунок 
інвестування коштів відомих світових фірм. У місті працюють 273 
підприємства з іноземними інвестиціями. Загальна сума інвестицій на 1 



січня 2013р. становила 52,8 млн.дол. США. Основні країни інвестори 
Польща, Люксенбург, Словаччина, США, Австрія. 

Важливу роль у розвитку економіки відіграють суб'єкти 
підприємницької діяльності, які забезпечують основну частку доходу міста, 
створюють робочі місця. У загальному обсязі реалізованої промислової 
продукції міста 25,2% займає виробництво харчових продуктів та напоїв, 
19,7% – машинобудування, 19,6% – продукція хімічної і нафтохімічної 
промисловості.  

На сьогодні, Ужгород володіє розвинутою бізнес-інфраструктурою в 
усіх її аспектах: фінансові послуги, страхування, юридичні та бізнес 
консультації. В Ужгороді працюють 23 філії банківських установ та 
здійснюють діяльність 42 страхові компанії (філії). 

Ужгород – духовний та культурно-освітній центр Закарпаття. Тут 
розташовані чотири вищі навчальні заклади III–IV рівнів акредитації, в 
яких щорічно навчається понад 14,9 тис. студентів, професійно-технічні 
навчальні заклади, український музично-драматичний та ляльковий театри, 
багаточисельні спортивні споруди. Ужгород – це місто багатовікової 
історії, різноманітної культури, високого мистецтва, розвинутої освіти. У 
місті функціонують 30 дошкільних та 30 загальноосвітніх навчальних 
закладів. Поряд зі школами з українською мовою викладання діють 
російсько-, угорсько- та словацькомовні школи, де діти національних 
меншин, що проживають у місті, мають можливість вивчати основні 
предмети рідною мовою. 

Місто має значний туристично-рекреаційний потенціал. Архітектурні 
пам'ятники, музеї і галереї, театри, національні традиції і обряди, зручні 
шляхи сполучення все це дало можливість м.Ужгород стати містом 
туризму. Візитною картою міста є дерева сакури та найдовша в Європі 
липова алея, яка огортає правобережжя міста. 

Даний щорічник підготовлений з метою доведення до зацікавлених 
користувачів зведених відомостей за основними економічними і 
соціальними характеристиками м.Ужгород. 
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