


ПЕРЕДМОВА 

 
"Статистичний щорічник Закарпаття 2013" сформовано за широким 

спектром статистичних показників про економічне та соціальне становище 
області. Дані наведено у динаміці за ряд попередніх років, що дає 
можливість відслідкувати тенденції та структурні зміни в секторах 
економіки та соціальній сфері. 

Інформація подана за окремими розділами, які містять дані про 
макроекономічні показники області, ціни і тарифи в секторах економіки, 
результати господарської діяльності промисловості, сільського і лісового 
господарства, транспорту та зв'язку, торгівлі, будівельну, інвестиційну та 
зовнішньоекономічну діяльність, зайнятість, рівень доходів і витрат 
населення, санаторно-оздоровчу діяльність та туризм, навколишнє 
природне середовище, освіту, охорону здоров'я, культуру, 
правопорушення. Окремим розділом представлено показники діяльності 
суб'єктів підприємницької діяльності. 

Показники сформовано за видами економічної, промислової 
діяльності, більшість з них подано в розрізі міст і районів. У окремий 
розділ виділено показники соціально-економічного становища країни в 
цілому та у розрізі адміністративно-територіальних одиниць. 

Кожен розділ містить методологічні пояснення та визначення 
економічних термінів. Матеріал доповнено для наглядності діаграмами та 
графіками. Окремі показники за попередній період – уточнені, деякі дані за 
2013р. будуть скореговані в наступних виданнях. 

Щорічник буде цікавим і корисним у практичній діяльності 
працівників державних установ, викладачів, студентів, фінансистів, 
ділових людей, всім тим, хто цікавиться соціально-економічним 
становищем Закарпатської області. 
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1. ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Закарпаття – одна з наймолодших областей України. Як 
адміністративно-територіальна одиниця утворена і входить до її складу з 
22 січня 1946р. За адміністративно-територіальним поділом включає в себе 
13 районів, 5 міст обласного значення, 11 міських, 19 селищних та 
307 сільських рад. Обласний центр – м.Ужгород. 

Закарпатська область розташована на крайньому заході України. На 
північному сході, сході і південному сході межує зі Львівською та Івано-
Франківською областями, а на північному заході, заході і півдні кордони 
області співпадають з державним кордоном України загальною 
протяжністю 467,3 км, у т.ч. з Польщею – 33,4 км, Словаччиною – 98,5 км, 
Угорщиною – 130,0 км та Румунією – 205,4 км. В області є 
19 пунктів переходу кордону сусідніх держав. Унікальне геополітичне 
розташування області на перехресті міжнародних транспортних, 
економічних, торговельних, культурних шляхів сприяє розвиткові і 
подальшому поглибленню всебічного міждержавного співробітництва, 
відводить важливу роль регіону в інтеграції України в європейські 
структури. 

Площа Закарпаття становить 12,8 тис.км2, або 2,1% території 
України і є однією з найменших серед областей Західного регіону, 
займаючи 11,6% його території. 

У Закарпатті протікає близько 9,5 тис. потоків і річок, в основному 
гірських. 

Майже 80% території області займають гори, серед яких найвища 
точка України – гора Говерла (2061 м). Найбільше багатство регіону – ліси, 
які вкривають більше половини території області. Породний склад лісів 
представлений з бука, ялини, ялиці, дуба, явора, ясена. Щорічна заготівля 
деревини становить понад 1 млн.м3. 

Мінерально-сировинна база області налічує понад 220 родовищ 
більш як 30 видів корисних копалин, серед яких кам'яна сіль, каолін, 
мармур, поліметали, алуніти, перліти, цеоліти, ліпарити, барити. Ґрунти 
регіону оцінюються як середньородючі з неглибоким гумусовим 
горизонтом та високою кислотністю. 

В економіці краю вагому частину займають такі види господарської 
діяльності, як заготівля та переробка деревини, харчова та легка 
промисловість, машинобудування, санаторно-курортне обслуговування та 
туризм, сільськогосподарське виробництво. 

Виробнича інфраструктура Закарпаття представлена розгалуженою 
транспортною мережею, яка включає залізничний, автомобільний, 
повітряний та трубопровідний транспорт. Зокрема територією області 
проходять 2 автодороги державного значення – магістральна Київ-Чоп і 
регіональна Мукачево-Рогатин, а також міжнародний транспортний 
коридор Критський – Ліссабон-Трієста-Любляна-Будапешт-Київ-Волгоград. 
В Ужгороді розташований міжнародний аеропорт. Через область зі сходу 
на захід протягнуто цілу мережу магістральних транснаціональних газо- та 
нафтопродуктопроводів. 

В області функціонує розвинена система зв'язку, міжнародна система 



 

телефонної комунікації, комп'ютерного, мобільного зв'язку, світова мережа 
Інтернет. 

Закарпаття є курортним регіоном. За висновками фахівців, 
мінеральні та термальні води краю за своїм хімічним складом і 
лікувальними властивостями не поступаються відомим водам Кавказу, 
Чехії, Франції. В області вивчено понад 700 водопроявів у складі 
67 основних родовищ мінеральних вод. Із 36 типів мінеральних вод країни 
32 знаходяться в Закарпатті. В області діє 56 спеціалізованих засобів 
розміщування1.  

Закарпаття має сприятливі умови і потенціал для подальшого 
розвитку туризму і рекреації європейського рівня. Набуває розвитку 
сільський зелений туризм, який позитивно впливає на соціально-
економічне становище сільських населених пунктів. В області 
зареєстровано 1637 пам'яток історії, культури та архітектури, проводяться 
заходи з їх збереження. 

Кількість населення у віці 15–70 років за 2013р. склала 923,5 тис., у 
т.ч. працездатного віку – 785,8 тис. осіб. Чисельність зайнятого населення 
становила 541,2 тис. осіб. 

Динамічно розвивається зовнішньоекономічна діяльність Закарпаття. 
Підприємства області співпрацюють із суб'єктами господарювання зі 107 
країн світу. Експорт зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2013р. 
становив 1592,4 млн.дол. США, імпорту – 2110,9 млн.дол. США. 

Область є привабливою для інвестицій. У краї працюють 
підприємства відомих світових фірм – ЗАТ "Єврокар", ТОВ "Гроклін-
Карпати", ТОВ "Ядзакі Україна", ТОВ "Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед", 
ТОВ "Флекстронікс", ТОВ "Аква-Поляна", ТОВ "Ара Шуз Україна". Значні 
інвестиції вкладено у підприємства машинобудування, виробництва 
харчових продуктів та напоїв, текстильного виробництва, виробництва 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, оброблення деревини 
та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів і інших видів 
промислової діяльності. 

Область має умови для розвитку енергозабезпечення за рахунок 
гідроенергетичного потенціалу річок, а також альтернативних джерел; 
експлуатуються Русько-Комарівське Ужгородського району та газові 
родовища у Тячівському районі. 

Чисельність наявного населення області на 1 січня 2014р. склала  
1256,4 тис. осіб, що становить 2,8% населення країни. За його чисельністю 
область серед інших регіонів займає 17, а за середньою густотою (99 осіб на 
км2) – 8 місце. У сільській місцевості проживає 62,8% населення. Рівень 
загальної народжуваності склав 14,7‰ і є одним з найвищих серед регіонів 
країни. В обласному центрі проживає 115,9 тис., у м.Мукачево – 85,5 тис. осіб. 

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001р. в області 
проживали громадяни близько ста національностей, у т.ч. 80,5% українців, 
12,1% – угорців, 2,6% – румун, 2,5% – росіян.  

Середня тривалість життя закарпатців становить 71 рік, зокрема 
жінок у межах – 75, чоловіків – 67 років. 

 
  
  

1 До 2011р. включно санаторно-курортні та оздоровчі заклади.



 

1.1. Основні показники соціально-економічного становища області 
 

 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 
 

Продукція сільського 
господарства (у постійних 
цінах 2010р.), млн.грн. 3340,6 3272,4 3739,3 3838,3 4044,8 4207,3 4312,9

Капітальні інвестиції 
(у фактичних цінах), млн.грн. ... ... ... 2205,41 3051,91 2736,11 2645,81

Прийняття в експлуатацію  
загальної площі житла, тис.м2 198,0 213,3 232,0 293,3 326,1 366,3 380,2

Перевезення вантажів усіма 
видами транспорту2, млн.т 23,5 14,7 18,4 13,6 13,1 11,7 10,9

Перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом 
загального користування3, 
млн. пасажирів 40,8 33,1 53,1 49,9 46,2 45,2 43,1

Фінансовий результат до 
оподаткування (прибуток,  
збиток)4,5, млн.грн. 106,3 –40,0 155,3 –90,4 370,6 181,5 117,0

Доходи населення, млн.грн. ... ... 7504 20841 24446 28028 293226

Товарооборот підприємств  
роздрібної торгівлі та 
забезпечення стравами 
і напоями, млн.грн. 231,7 744,9 2666,9 5977,7 7487,0 7709,2 8077,6

Послуги пошти та зв'язку, 
млн.грн. 17,7 90,5 283,9 600,9 631,6 658,9 697,3

Обсяги залучених іноземних 
інвестицій (на початок 
наступного за звітним року), 
млн.дол. США 18,0 92,1 261,3 364,4 348,5 406,4 447,46,7

 



 

Продовження табл. 1.1 
 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

 

Зовнішня торгівля товарами, 
млн.дол. США 

експорт 53,0 215,3 552,3 1156,6 1397,6 1385,1 1300,0

імпорт 54,6 183,9 686,3 1348,6 1997,9 2009,1 2062,5

Зовнішня торгівля послугами, 
млн.дол. США 

експорт 13,4 11,9 31,3 49,0 67,9 65,5 292,4

імпорт 0,5 4,6 27,2 39,5 45,8 39,4 48,4

Чисельність постійного 
населення на кінець року, 
тис. осіб 1288,1 1257,1 1242,6 1244,5 1247,9 1251,5 1254,0

Природний приріст, 
скорочення (–) 
населення, тис. осіб 1,8 0,4 –0,7 3,4 3,9 4,2 3,7

Кількість зайнятих (у віці 
15–70 років), тис. осіб х 503,3 551,0 531,8 522,7 530,8 541,2

Кількість безробітних (у віці 
15–70 років, за методологією 
МОП), тис. осіб х 66,3 41,3 50,4 55,2 50,6 45,6

Середньомісячна номінальна 
заробітна плата працівників8, 
грн. 50 172 665 1846 2069 2351 2553
 
  
  

1 Тут і надалі (табл. 1.2–1.3) капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за 
їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). 
2 З 2005р. з урахуванням обсягів автомобільних комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними 
особами-підприємцями.  
3 З 2000р. з урахуванням обсягів пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-
підприємцями.  
4 За 1995р. наведено показник "балансовий прибуток", за 2000р., 2005р. наведено "фінансовий результат 
від звичайної діяльності до оподаткування". 
5 За 2000–2012рр. дані наведено з урахуванням результатів діяльності банків, крім бюджетних установ. 
6 Тут і надалі (табл. 1.2) дані попередні. 
7 На кінець року. 
8 Тут і надалі (табл. 1.2) до 2005р. включно дані наведено без урахування найманих працівників статистич-
но малих підприємств і фізичних осіб-підприємців. За 2010–2013рр. дані наведено по підприємствах, 
установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і 
більше осіб. 



 

1.2. Індекси основних соціально-економічних показників 
 

(до попереднього року; відсотків) 
 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

 

Доходи населення ... ... 137,7 126,4 117,3 114,2 104,91

Продукція промисловості 80,6 143,7 107,7 142,9 101,8 101,4 96,9

Продукція сільського 
господарства 104,5 108,3 99,2 97,1 105,4 104,0 102,5

Капітальні інвестиції ... ... ... 118,62 133,72 81,82 87,12

Прийняття в експлуатацію 
загальної площі житлових 
будинків 103,7 97,9 123,8 173,4 111,2 112,3 103,8

Відправлення вантажів усіма 
видами транспорту 114,1 100,7 117,9 100,1 96,1 89,5 93,3

Перевезення пасажирів 
транспортом загального 
користування 106,6 95,7 121,3 89,2 93,7 98,5 96,4

Роздрібний товарооборот  
підприємств 108,4 120,1 111,2 106,3 110,5 100,3 104,9

Зовнішня торгівля товарами 

експорт ... 127,1 91,2 123,7 120,8 99,1 93,9

імпорт ... 116,1 111,7 141,5 148,2 100,6 102,7

Зовнішня торгівля товарами 

експорт 127,6 123,5 132,6 111,9 138,7 96,4 446,5

імпорт 28,3 104,0 195,7 153,8 115,9 86,1 122,8

Індекс цін реалізації 
сільськогосподарської 
продукції сільськогосподарсь- 
кими підприємствами 350,0 136,7 107,9 106,4 103,6 107,9 99,8

Індекс споживчих цін (інфляції)3 300,4 120,8 111,6 108,5 103,0 98,8 99,7

Кількість зайнятих  
(у віці 15–70 років) х х 102,5 101,4 98,3 101,5 102,0

Середньомісячна номінальна  
заробітна плата працівників4,5 х 132,1 138,7 118,2 112,1 113,6 108,6
 
  
  

1 Див. шосту виноску до табл. 1.1. 
2 Див. першу виноску до табл. 1.1. 
3 До грудня попереднього року. 
4 Див. восьму виноску до табл. 1.1. 
5 Наведений індекс номінальної заробітної плати розрахований по співставній сукупності.  
 



 

1.3. Питома вага Закарпатської області в економіці України 
 

(відсотків) 
 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

 

Територія 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Кількість населення 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8

Кількість суб'єктів Єдиного 
державного реєстру підприємств 
та організацій України 2,1 1,9 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6

Сільське господарство (усі категорії господарств) 
Продукція сільського 
господарства (у постійних 
цінах 2010р.) 2,0 2,4 2,3 2,1 1,7 1,9 1,7

рослинництва 1,6 1,9 1,8 1,7 1,2 1,4 1,2

тваринництва 2,4 3,0 2,9 2,7 2,9 2,9 2,8

Валовий збір основних сільськогосподарських культур 
Усі зернові і зернобобові 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 0,5

пшениця озима і яра 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,7 0,5

жито озиме і яре 0,4 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0

ячмінь озимий та ярий 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2

Картопля 2,2 2,4 2,8 2,7 2,4 2,6 2,8

Овочі (без насінників) 2,1 2,1 3,0 3,0 2,7 2,8 2,9

Поголів'я худоби 
Велика рогата худоба 1,4 1,9 2,6 3,2 3,2 3,1 3,2

у т.ч. корови 1,9 2,7 3,4 3,9 3,9 4,0 4,0

Свині 2,2 3,0 3,6 3,6 3,7 3,7 3,6

Вівці та кози 4,0 5,8 7,1 7,8 8,0 9,5 9,6

Виробництво основних продуктів тваринництва 
в усіх категоріях господарств 

М'ясо (реалізація в живій масі) 2,2 2,9 3,0 2,6 2,5 2,8 2,6

Молоко всіх видів 2,0 2,8 2,9 3,5 3,5 3,5 3,6

Яйця 2,6 2,6 2,3 1,9 1,8 1,7 1,7

Вовна 2,4 5,6 1,4 5,2 5,4 5,7 6,1
 



 

Продовження табл. 1.3 
 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

 

Транспорт 
Експлуатаційна довжина 
залізничних 

 

колій загального користування 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Довжина автомобільних доріг  
з твердим покриттям 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Вантажооборот усіх видів  
транспорту 2,2 2,4 2,1 2,1 2,0 2,1 2,5
Пасажирооборот усіх видів  
транспорту 1,8 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3
  

Зв'язок 
Загальний обсяг наданих послуг  
пошти та зв'язку 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Будівництво 
Капітальні інвестиції ... ... ... 1,41 1,41 1,01 1,01

Обсяг будівельно-монтажних  
робіт, виконаних власними силами 0,9 1,1 1,4 0,8 0,7 0,6 0,6

Торгівля 
Обсяг роздрібного товарообороту  
підприємств (включаючи  
ресторанне господарство) 1,9 2,6 2,8 2,1 2,1 1,9 1,9

Освіта і культура 
Кількість учнів  
у загальноосвітніх навчальних  
закладах 2,9 3,1 3,3 3,6 3,6 3,6 3,6
у професійно-технічних  
навчальних закладах  
(системи МОН України) 2,3 2,2 2,0 2,2 2,1 2,0 1,8

Кількість студентів у вищих  
навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів  
акредитації 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
Книжковий фонд масових  
бібліотек 2,4 2,2 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9
Кількість клубних установ 2,8 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Кількість демонстраторів  
кіно/відео/фільмів 2,8 5,0 3,3 1,6 1,5 0,7 0,6

Охорона здоров'я 
Кількість лікарів усіх  
спеціальностей 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4
Кількість середнього медичного  
персоналу 2,3 2,4 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5
Кількість санаторіїв та пансіонатів  
з лікуванням 2,7 2,7 3,2 3,9 3,9 3,9 4,1
 
  
  

1 Див. першу виноску до табл. 1.1. 



 

1.4. Місце області серед регіонів країни 
 

 2001 2005 2010 2011 2012 2013 
 

Територія 24 24 24 24 24 24

Кількість наявного населення 20 17 17 17 17 17

Середньомісячна заробітна плата 
штатного працівника 17 16 17 22 22 23

Індекс промислового виробництва 
до попереднього року 1 16 1 21 7–8 16

Продукція сільського господарства 24 25 24 25 25 25

Поголів'я худоби 

велика рогата худоба 25 23 17 17 18 18

у т.ч. корови 20 16 12 12 12 12

свині  20 16 14 15 14 15

вівці та кози 4 3 3 3 3 3

Обсяги у розрахунку на одну особу 

валова додана вартість 25 25 25 26 25 ...

капітальні інвестиції 19 24 21 20 26 26

прямі іноземні інвестиції на початок  
наступного за звітним  року 7 8 15 16 17 161

роздрібний товарооборот 9 7 13 13 18 18

Забезпеченість населення у розрахунку 
на 10 тис. осіб 

торговою площею в магазинах 15 23 16 18 21 24

місцями в ресторанному господарстві 14 21 25 27 27 27

лікарями 16 16 18 17 17 19

середнім медичним персоналом 20 14 26 25 25 26

лікарняними ліжками 23 24 26 27 27 28

загальною площею житла (на одну особу) 21 20 17–18 15–16 15–17 15–17
 
  
  

1 На кінець року. 
 


