


 

ПЕРЕДМОВА 

 
Статистичний щорічник містить основні показники соцiально-

економiчного розвитку м.Мукачево за 2013р. 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, 
навколишнє природне середовище. 

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 м.Мукачево. 
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Основні геополітичні та економічні характеристики 
 

Місто Мукачево – як адміністративно-територіальна одиниця 
перебуває у складі України з 22 січня 1946р. і є містом обласного 
значення. 

Місто розташоване у південно-західній частині Закарпатської 
області на берегах річки Латориці, на віддалі 40 км на схід від 
м.Ужгорода. Довкола місто оточено невисокими горами – Галиш, Ловачка, 
Павлова, Сороча, Червона, Чернеча. Клімат – помірно-континентальний. 
Площа міста – 27,2 км2. Чисельність наявного населення м.Мукачево на  
1 січня 2014р. склала 85,5 тис. осіб. 

Завдяки винятково вигідному географічному і геополітичному 
місцезнаходженню (на відстані 40–50 км від кордонів з Угорською і 
Словацькою Республіками, і відповідно 90–100 км від кордонів з Румунією 
і Польщею), Мукачево є транспортним вузлом міжнародних магістралей. 
Місто перетинають залізничні магістралі: Москва-Київ-Будапешт-Белград-
Рим і Москва-Київ-Братіслава-Прага-Відень та автомобільні траси: Київ-
Будапешт-Відень і Київ-Прага. 

Серед пам'яток архітектури відомий Мукачівський замок "Паланок", 
збудований для охорони і контролю торгових і воєнних шляхів, який 
відіграв важливу роль у становленні м.Мукачева.  

У м.Мукачево працюють підприємства, створені за рахунок 
інвестицій відомих світових фірм. За 2013р. в економіку міста іноземними 
інвесторами вкладено 9,8 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного 
капіталу), що становить 15,1% до загальнообласного показника. 

Обсяг внесених з початку інвестування в економіку міста прямих 
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2013р. 
становив 66,4 млн.дол. США, що на 2,9% більше обсягів інвестицій на 
початок 2013р. Основними країнами-інвесторами були Австрія, Угорщина, 
США, Канада, Німеччина.  

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

 


