
Державна служба статистики 
 

Головне управління статистики у Закарпатській області 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт Закарпатської області 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ужгород – 2019 
 



 

2 

 

Державна служба статистики 

Головне управління статистики у Закарпатській області 

 

вул.Гойди, 11, м.Ужгород, 88008, Україна 

тел.: (03122) 61-34-44; факс: (0312) 64-12-73 

електронна пошта: stat@uz.ukrstat.gov.ua 

веб-сайт: www.uz.ukrstat.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

СКОРОЧЕННЯ 
 

га – гектар од – одиниць 

грн – гривня р. – рік 

дал – декалітр рр. – роки 

дол. США – долар США стор. – сторінка 

км – кілометр т – тонна 

км
2
 – квадратний кілометр табл. – таблиця 

м – метр тис. – тисяча 

м. – місто умов. – умовний 

м
2
 – квадратний метр у т.ч. – у тому числі 

м
3
 – кубічний кілометр шт – штука 

млн. – мільйон % – відсоток 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (...) – відомості відсутні 

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

виражені використаними у таблиці розрядами 

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

сенсу 

"з них", "у тому числі" – наведено не всі доданки загальної суми 

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

вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 

конфіденційності статистичної інформації. 

  
 

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових 

пояснюється округленням даних при електронній обробці інформації. 

 

 

 

© Головне управління статистики у Закарпатській області, 2019 

Некомерційне тиражування і поширення дозволяється із посиланням на джерело. 
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Передмова 

 

 

Закарпаття – одна з наймолодших областей 

України, наділена унікальними за своїм 

географічним розташуванням та природно-

кліматичними умовами, становищем. Вона межує 

з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та 

Румунією. Сюди зійшлися не лише кордони 

чотирьох європейських країн, але й поєдналася 

історія європейської та східноєвропейської 

цивілізацій. 

В області дружньо проживають представники понад 100 національностей 

та народностей, які цінують і розвивають самобутність культур, релігій, 

традицій, звичаїв та обрядів. Населення має широкий доступ до державних, 

приватних, комерційних, партійних, зарубіжних джерел масової інформації. 

Зовнішньоекономічні зв'язки, демократизація суспільства сприяють 

поглибленню його інтеграції до міжнародної спільноти. 
 

Область має високий природно-рекреаційний потенціал. Завдяки 

поєднанню гірського та рівнинного рельєфів, неповторної краси гірських 

листяних та хвойних лісів, які займають половину території краю, чистих 

джерельних потоків та швидкоплинних рік, численних цілющих джерел 

мінеральних вод, помірно-континентального клімату створені умови для 

розвитку сфери санаторно-курортного оздоровлення та туризму. 
 

Унікальне розташування області, розвиток засад ринкової економіки 

стали основою сприятливого клімату для бізнесу та підприємництва, їх 

позитивного впливу на соціальні процеси. 
 

В області є 19 пунктів переходу кордону сусідніх держав. Підприємства 

здійснюють зовнішньоекономічні зв'язки із суб'єктами понад ста країн світу. У  

регіоні успішно працюють підприємства, створені за рахунок інвестування 

коштів відомих світових фірм. Функціонує широка мережа банків та їх філій, 

торгова палата, інші установи ринкової інфраструктури. Розв'язанню питань 

кадрового забезпечення сприяє розширення мережі навчальних закладів різного 

рівня акредитації з запровадженням навчання основам та практики 

підприємництва. 
 

В економіці області чільне місце займають такі види господарської 

діяльності, як заготівля та переробка деревини, виробництво харчових продуктів 

та напоїв, машинобудування, санаторно-курортне обслуговування та туризм, 

сільськогосподарське виробництво. 
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Завдання сьогодення і перспективи розвитку полягають у розв'язанні 

проблем використання трудових ресурсів краю і зниженням таким чином рівня 

безробіття, створенням умов для забезпечення сталого економічного зростання, 

підтримки та розвитку пріоритетних сфер економіки, малого підприємництва, 

раціонального використання природних ресурсів і виробництва на цій основі 

завершеної конкурентоспроможної продукції. 
 

Програма дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері економіки передбачає широке сприяння розвитку 

підприємництва, залученню іноземних та внутрішніх інвестицій, реалізації 

програм житлового будівництва, розвитку зв'язку, газифікації, відтворення та 

збереження пам'яток історії та культури краю. У цьому вбачається необхідність 

активного поглиблення економічного та культурного співробітництва з 

партнерами європейських та інших країн світу. 
 

Даний паспорт підготовлений з метою доведення до зацікавлених 

користувачів зведених відомостей за основними економічними і соціальними 

характеристиками області. 
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Загальні відомості про область 

 

 

 

 

 

 
АДМІНБУДИНОК 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 

Заснування області – 22 січня 1946 року 
Чисельність наявного населення, 
(на 1 січня 2019р.) – 1256,8 тис. осіб 
Територія 12,8 тис.км

2
, 2,1% території України 

Обласний центр – м.Ужгород 
Протяжність: 

– із заходу на схід – 184 км; 
– із півночі на південь – 80 км. 

Відстані від м.Ужгорода до м.Києва: 
– залізницею – 898 км; 
– шосейними дорогами – 788 км. 

 
Адреса обласної державної адміністрації 
 
88008, м.Ужгород, пл.Народна, 4, 
факс (0312) 69-60-78, телефон: (0312) 61-34-19 
E-mail: admin@carpathia.gov.ua 

   

 

Географічне положення 

 

 
ГЕОДЕЗИЧНИЙ ЦЕНТР 

ЄВРОПИ 

 

 

 

 
НАЙВИЩА ГОРА УКРАЇНИ ГОВЕРЛА 

Область розташована на крайньому південному заході 
України, є географічним центром Європи. Має різноманітний 
рельєф та кліматичні умови. Її територія з півночі захищена 
Карпатським хребтом, з північного заходу – Татрами, з  
півдня – західними Румунськими горами і Мараморошським 
масивом. Від інших регіонів країни область відділяють 
Яблонецький, Вишківський, Ужоцький, Верецький та 
Воловецький перевали висотою над рівнем моря від 931 до 
1614 метрів. 

Майже дві третини території області займають гори, 
решту Притисянська низовина. Найвища точка України – гора 
Говерла (2061 м). 

Територією області протікає 9429 потоків і річок, в 
основному гірських. 

У горах протягом року випадає 1400, у нижній частині – 
500–600 мм опадів, що зумовлює достатню зволоженість. 

Перераховані фактори формують помірно-
континентальний клімат, створюють цінний природний 
рекреаційний потенціал. 

Влітку середня температура становить плюс 21
0
С,  

взимку – мінус 4
0
С. Вегетаційний період на низовині триває до 

230 днів, у передгір'ях – 210–230 днів, у горах – 90–210 днів. 
 
 

Кордони 
 

 На північному сході, сході і південному сході область 
межує з Львівською та Івано-Франківською областями. На 
північному заході, заході і півдні кордони області співпадають 
з державним кордоном України загальною протяжністю 
467,3 км, у т.ч. з Угорщиною – 130,0 км, Румунією – 205,4 км, 
Словаччиною – 98,5 км і Польщею – 33,4 км. 

ГЕОДЕЗИЧНИЙ ЦЕНТР  

ЄВРОПИ 



 

6 

Прикордонна інфраструктура 

 
 На кордоні розташовано 19 пунктів переходу: 
    

 
ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ 

 Вид Статус 
   

"Ужгород" автомобільний міжнародний 
   

"Страж" залізничний міжнародний 
   

"Малий Березний" автомобільний міжнародний 
   

"Павлово" залізничний міжнародний 
    

 "Тиса" автомобільний міжнародний 
    

 "Чоп-пасажирська   

 станція" залізничний міжнародний 
    

 "Дружба" залізничний міжнародний 
    

 "Саловка" залізничний міжнародний 
    

 "Ужгород-аеропорт" повітряний міжнародний 
    

 "Дзвінкове" автомобільний пункт спрощеного 

   переходу 
    

 "Косино" автомобільний пункт спрощеного 

   переходу 
    

 "Лужанка" автомобільний міжнародний 
    

 "Вилок" автомобільний міжнародний 
    

 "Ділове" залізничний міждержавний 
    

 "Дяково" автомобільний, міжнародний 

  залізничний  
    

 "Тересва" залізничний, пункт спрощеного 

  пішохідний переходу 
    

 "Хижа" пішохідний пункт спрощеного 

   переходу 
    

 "Сельменці" пішохідний міжнародний 
    

 "Солотвино" автомобільний міжнародний 
    

 

 
АВТОПОРТ – ЧОП 
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Транспортна мережа 

 

(на 1 січня 2018р.) 

 
ДОРОГА В ГОРАХ 

Експлуатаційна довжина, км  
  

залізничних колій 602,3 
  

автомобільних доріг загального  

користування 3347,8 
  

у т.ч. з твердим покриттям 3337,9 
   

 Питома вага, %  
   

 автомобільних доріг з твердим покриттям 99,7 
   

 
ЗАЛІЗНИЦЯ В ГОРАХ 

залізничних колій на електровозній тязі  

в загальній довжині 43,2 
  

Щільність залізничних колій  

на 1000 км
2
 території, км 47,1 

  

Кількість, одиниць  
  

 автомобільних мостів 1298 
   

 шляхопроводів 23 
 

   

  

 

Територією області проходять 2 автодороги державного значення, зокрема, 

магістральна Київ–Чоп довжиною 132,9 км і регіональна Мукачево–Рогатин довжиною 

207,5 км та міжнародний транспортний коридор №5 (Критський)–Ліссабон–Трієста–

Любляна–Будапешт–Київ–Волгоград. 
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Адміністративно-територіальний поділ 
 

Кількість населених пунктів у адміністративно-територіальних одиницях 
 

  Усього Міста 
Селища 
міського 

типу 

Сільські 
населені 
пункти 

      

 По області 608 11 19 578 
 м.Ужгород 1 1 – – 
 м.Берегово 2 1 – 1 
 м.Мукачево 1 1 – – 
 м.Хуст 4 1 – 3 
 м.Чоп 1 1 – – 
 Берегівський 43 – 1 42 
 Великоберезнянський 32 – 1 31 
 Виноградівський 50 1 2 47 
 Воловецький 26 – 2 24 
 Іршавський 47 1 – 46 
 Міжгірський 44 – 1 43 
 Мукачівський 88 – 2 86 
 Перечинський 25 1 – 24 
 Рахівський 32 1 3 28 
 Свалявський 29 1 – 28 
 Тячівський 61 1 5 55 
 Ужгородський 65 – 1 64 
 Хустський 57 – 1 56 

 

(на 1 січня 2019р.) 

 
ВИД ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ 

м.УЖГОРОД 

 

Чисельність 
наявного 

населення
1
, 

тис. осіб 
 

 
По області 1256,8 
м.Ужгород 114,9 
м.Берегово 24,0 

 м.Мукачево 85,9 
 м.Хуст 31,7 
 м.Чоп 8,9 
 Берегівський 50,5 

 
ПАНОРАМА 

м.МУКАЧЕВА 

Великоберезнянський 26,3 
Виноградівський 121,1 
Воловецький 23,9 
Іршавський 100,5 
Міжгірський 47,5 
Мукачівський 100,1 
Перечинський 31,9 
Рахівський 92,8 
Свалявський 54,4 
Тячівський 175,3 
Ужгородський 71,6 
Хустський 95,5 

 
   

 
1
 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі 

наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації 

народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Дані 

попередні. 
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Кількість домогосподарств у містах та районах 
 

(на 1 січня 2018р.) 

  
Кількість, 

тис. 

 
СИРОВАРНИЦТВО 

НА ПОЛОНИНІ 

  

По області 354,3 
м.Ужгород 38,4 
м.Берегово 7,9 
м.Мукачево 25,9 
м.Хуст 10,0 
м.Чоп 2,7 
Берегівський 15,0 
Великоберезнянський 7,7 
Виноградівський 31,3 
Воловецький 7,0 
Іршавський 25,5 
Міжгірський 14,2 
Мукачівський 26,5 
Перечинський 8,8 
Рахівський 25,5 
Свалявський 14,3 
Тячівський 48,8 
Ужгородський 18,4 
Хустський 26,4 

 

Населення
 

 

(на 1 січня 2019р.) 

 

МАЙБУТНЄ ЗАКАРПАТТЯ 

Чисельність наявного населення
1
, тис. осіб 1256,8 

  

у тому числі  
  

міське 466,1 
  

сільське 790,7 
  

 Щільність населення, осіб на км
2
 98,5 

   

 Народжуваність на 1000 жителів 11,0 
   

 Смертність на 1000 жителів 12,2 
     

 

 

Чисельність наявного населення1 

(станом на 1 січня; тис. осіб) 

1259,2 1258,8 1258,1 1256,8

1244,8 1247,4 1250,7
1254,4

1259,61256,9

1243,41242,61243,8
1248,5

1230

1240

1250

1260

1270

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 
  

  

1
 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних 

даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 
Дані на 1 січня 2019р. попередні. 
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Територія
1
, чисельність та щільність наявного населення

2
 

в розрізі міст і районів 
 

(на 1 січня 2019р.) 

 

ЗАКАРПАТЦІ 

 
Територія, 

тис.км
2
 

Чисельність 

наявного 

населення, 

тис. осіб
 

Щільність 

населення, 

осіб на 1 км
2
 

    

По області 12753,0 1256802 98,5 
м.Ужгород 31,6 114898 3636,0 
м.Берегово 37,0 24034 649,6 
м.Мукачево 27,3 85880 3145,8 
м.Хуст 71,0 31697 446,4 

 м.Чоп 6,2 8897 1435,0 
 Берегівський 617,4 50510 81,8 
 Великоберезнянський 810,0 26258 32,4 
 Виноградівський 696,8 121058 173,7 
 Воловецький 544,0 23934 44,0 
 Іршавський 944,5 100506 106,4 
 Міжгірський 1165,6 47552 40,8 
 Мукачівський 998,2 100056 100,2 
 Перечинський 631,3 31856 50,5 
 Рахівський 1892,1 92759 49,0 
 Свалявський 673,0 54419 80,9 
 Тячівський 1817,6 175324 96,5 
 Ужгородський 863,7 71635 82,9 
 Хустський 925,7 95529 103,2 
 

  

  

1
 За даними Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області. 

2
 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо 

державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Дані попередні. 
 

Зайнятість населення 
 

(2017р.) 

 
         У ЦЕХУ ШВЕЙНОЇ ФАБРИКИ 

Усього населення у віці 15–70 років
1
, тис. осіб 922,1 

у тому числі  
економічно активне населення 554,5 

зайняте в усіх сферах економічної діяльності 496,3 
безробітне населення 58,2 

економічно неактивне населення 367,6 
  
 (2018р.) 

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець   
грудня у % до населення працездатного віку 0,6 
Середньомісячна заробітна плата

2
 за 2018р., грн 8070 

Заборгованість із виплати заробітної плати
3
  

(на 1 січня 2019р.), млн.грн 3,2 
 

 
  

  

1
 Інформацію наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) із питань 

економічної активності в середньому за 2017р. 
2 

Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю 
найманих працівників 10 і більше осіб.  
3
 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням 

цензу за кількістю найманих працівників. 
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Середня кількість працівників за видами економічної діяльності  

у 2018 році 
 

 Середньооблікова  

кількість штатних  

працівників 

Середня кількість працівників 

позаоблікового складу, осіб 

усього, 

осіб 

у % до 

2017р. 

працювали за 

цивільно-

правовими 

договорами 

зовнішні 

сумісники 

     

Усього  162354 98,4 3364 4595 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 4353 94,6 539 78 

з них сільське господарство 1346 88,3 104 74 

Промисловість 40286 98,6 1035 390 

Будівництво 1229 97,9 65 246 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 9368 97,2 51 217 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 12701 93,3 62 227 

транспорт к к к к 

складське господарство та допоміжна 

діяльність у сфері транспорту 6105 88,2 28 118 

поштова та кур’єрська діяльність к к к к 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 1277 115,7 59 84 

Інформація та телекомунікації 1080 89,0 40 27 

Фінансова та страхова діяльність 1843 81,4 211 30 

Операції з нерухомим майном 807 119,9 58 73 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 1612 102,5 93 59 

з неї наукові дослідження та 

розробки 550 97,7 37 31 

Діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування 1332 118,0 74 24 

Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування 12316 105,0 257 173 

Освіта 45984 100,5 329 1770 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 25307 97,7 407 889 

з них охорона здоров’я  23144 98,3 353 825 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 2482 76,0 42 207 

з них      

діяльність у сфері творчості, 

мистецтва та розваг 1198 72,1 20 179 

функціювання бібліотек, архівів, 

музеїв та інших закладів культури 1176 81,8 15 22 

Надання інших видів послуг 377 80,7 42 101 
 

  

  

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із 

кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  
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Лісові, рекреаційні та сировинні ресурси 
 

 

Більше половини площі  області (56,8%) займають ліси  та 

лісовкриті площі, які складають 6,8% загальної площі по 

Україні. 

Окремі ландшафтні території області є унікальними за 

своїм рослинним та тваринним світом. На базі них створено 

3 національні природні парки (Ужанський, Синевир, 

Зачарований край) та 1 біосферний заповідник (Карпатський).  
 В області основний природньо-рекреаційний і курортний 

потенціал – мінеральні і термальні води. 

На території Закарпаття налічується 33 родовища 

мінеральних вод, з них розробляється 24 родовища, що 

становить 8,2% від загальної кількості родовищ мінеральної 

води по Україні.   

Розлив мінеральної води в різних обсягах здійснюється 

підприємствами таких районів, як Берегівський, 

Виноградівський, Міжгірський, Свалявський, Ужгородський 

та Хустський.  

На Закарпатті налічується близько 360 джерел 

мінеральної води та 30 типів різних за хімічним складом та 

лікувальними властивостями. На території області основним 

бальнеологічним ресурсом є майже всі найвідоміші мінеральні 

води, такі як: гідрокарбонатно-натрієві, хлоридно-

гідрокарбонатні, гідрокарбонатні-сульфатні. 
 

 

 

Колективні засоби розміщування та туризм 

 

 
САНАТОРІЙ "КАРПАТИ" 

 

Колективні засоби 

розміщування
1
 у 2017р. Суб'єкти, що 

здійснюють 

туристичну 

діяльність
1
  

у 2017р. 

готелі та 

аналогічні 

засоби 

розміщу-

вання 

спеціалізо-

вані засоби 

розміщува-

ння 

    

Кількість закладів, од 208 42 63 

 У них ліжко-місць, од 10169
2
 5141 х 

 Кількість    

 розміщених, осіб 237900 75182 14652
3
 

 Дохід від наданих 

послуг (без ПДВ, 

акцизів і аналогічних 

платежів), тис.грн 229706,3 417274,0 16701,3 
 

   

 
1
 Юридичні особи та фізичні особи-підприємці. 

 
2 
Кількість місць, од. 

 
3
 Кількість обслугованих туристів, осіб. 
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Лісове господарство 

 

(на 1 січня) 

 
МЕШКАНЕЦЬ ЗАПОВІДНИКА 

 2015 2016 2017 2018 

     

Площа лісів
1
, тис.га 657,5 657,8 657,8 636,8 

     

Обсяг продукції, робіт,     

послуг, млн.грн 467,6 549,8 715,3 777,8 

     

Заготівля ліквідної деревини,     

тис. м
3 

щілн 1372,4 1451,2 1323,9 1202,0 

 
   

 
1 

За даними Головного управління Держземагенства у Закарпатській 
області. 

 

 

Кількість суб'єктів Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) 
 

 

 

(на 1 січня 2019р.) 

 
ЦВІТЕ БАРВІНОК 

 Од 
  

Кількість суб'єктів ЄДРПОУ 23608 
  

у тому числі  
  

з правом юридичної особи 22438 
  

без права юридичної особи 1170 
 

 
 

Динаміка кількості суб'єктів ЄДРПОУ області 
(станом на 1 січня; од) 
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Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційними формами 
 

(на 1 січня 2019р.) 

 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

СТАТИСТИКИ В ОБЛАСТІ 

 

Кількість 

суб'єктів, 

од 

Питома вага 

у загальній 

кількості,  

у % 
   

Усього суб'єктів 22438 100,0 
 у тому числі    

фермерське господарство 1340 6,0 
приватне підприємство 2602 11,6 
державне підприємство 77 0,3 
казенне підприємство   
комунальне підприємство 336 1,5 
дочірнє підприємство 205 0,9 
іноземне підприємство 8 0,0 

підприємство громадського об’єднання 
(релігійної організації, профспілки)  37 0,2 

підприємство споживчої кооперації  93 0,4 

 акціонерні товариства  135 0,6 

 з них   

 публічне акціонерне товариство 27 0,1 

 приватне акціонерне товариство 62 0,3 

 товариство з обмеженою 
відповідальністю  7360 32,8 

 товариство з додатковою 
відповідальністю  48 0,2 

 повне товариство  12 0,1 

 командитне товариство  9 0,0 

 адвокатське об’єднання 1 0,0 

 адвокатське бюро 8 0,0 
 кооперативи  198 0,9 
 з них   
 виробничий  28 0,1 

 обслуговуючий  130 0,6 

   споживчий 1 0,0 

   сільськогосподарський виробничий  10 0,0 

   сільськогосподарський – – 

   сільськогосподарський      

  обслуговуючий 11 0,0 
 органи влади, організації (установи, 

заклади) 3240 14,5 

 з них   

 державна організація (установи,  
заклади) 238 1,1 

 комунальна організація (установи, 
заклади) 2226 9,9 
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  Продовження 

 

 
Кількість 

суб'єктів, 

од 

Питома вага 

у загальній 

кількості,  

у % 
    

 
приватна організація (установи,  
заклади) 13 0,1 

 

організація (установа, заклад) 
об’єднання громадян (релігійної 
організації, профспілки, споживчої 
кооперації тощо) 56 0,2 

 асоціація  34 0,2 

 корпорація  3 0,0 

 консорціум – – 

 концерн  3 0,0 

 спілка споживчих товариств  13 0,0 

 споживче товариство  104 0,5 

 інші об’єднання юридичних осіб  16 0,1 

 
творча спілка (інша професійна 
організація) 11 0,0 

 
інші професійні організації та 
об’єднання  – – 

 
асоціації органів місцевого 
самоврядування та їх добровільні 
об’єднання – – 

 політична партія  405 1,8 

 громадська організація  2365 10,6 

 громадська спілка 21 0,1 

 релігійна організація  1511 6,7 

 профспілка, об’єднання профспілок  664 3,0 

 благодійна організація  626 2,8 

 
об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку  637 2,8 

 орган самоорганізації населення  36 0,2 

 товарна біржа  9 0,0 

 кредитна спілка  27 0,1 

 недержавний пенсійний фонд  – – 

 інші організаційно-правові форми 244 1,1 
 

   

 Усього суб’єктів без статусу 
юридичної особи 1170 5,2 

 
у тому числі 

філія (інший відокремлений підрозділ) 1107 4,9 

 представництво 63 0,3 
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Суб'єкти окремих складових ринкової інфраструктури 
 

(на 1 січня 2019р.) 

  Од 
   

 Банки та їх філії 24 

 Кредитні спілки та їх філії 33 

 Страхові організації та їх філії 44 

 Біржі та їх філії 18 

 Приватні підприємства 2602 

 Товариства з обмеженою відповідальністю 7360 

 Акціонерні товариства 135 

 

Суб'єкти ЄДРПОУ у містах та районах 
 

(на 1 січня 2019р.) 

 
КВІТНЕ КРОКУС 

 
Кількість 

суб'єктів, 

од 

Питома вага 

у загальній 

кількості,  

у % 
   

По області 23608 100,0 

м.Ужгород 7034 29,8 

м.Берегово 1002 4,2 

 м.Мукачево 2167 9,2 

 м.Хуст 821 3,5 

 м.Чоп 225 1,0 

 Берегівський 835 3,5 

 Великоберезнянський 458 1,9 

 Виноградівський 1550 6,6 

 Воловецький 440 1,9 

 Іршавський 995 4,2 

 Міжгірський 556 2,4 

 Мукачівський 1205 5,1 

 Перечинський 566 2,4 

 Рахівський 1071 4,5 

 Свалявський 783 3,3 

 Тячівський 1528 6,5 

 Ужгородський 1662 7,0 

 Хустський 710 3,0 
 

  

 
ДОЛИНА ГІРСЬКОГО НАРЦИСУ 

НА ХУСТЩИНІ 
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Валовий регіональний продукт області 

 

  2013 2014 2015 2016 
      

 
КВІТКА МУЖНОСТІ 

ЕДЕЛЬВЕЙС 

Валовий регіональний продукт     
     

усього, млн.грн 21400 24120 28952 32390 
     

у розрахунку на одну особу, грн 17044 19170 22989 25727 
     

Частка регіону, % 1,4 1,5 1,5 1,4 
     

Індекс фізичного обсягу валового     

регіонального продукту області,     

 у цінах попереднього року, % 100,6 102,8 93,5 97,3 
      

 Валова додана вартість     
      

 усього, млн.грн 19876 22331 26179 29157 
      

 Індекс фізичного обсягу валової     

 доданої вартості області, у цінах     

 попереднього року, % 103,1 102,4 93,3 97,1 

 

Структура валової доданої вартості 

за основними видами економічної діяльності 
 

(відсотків) 

  2013 2014 2015 2016 

   

 Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 14,0 14,8 17,9 17,1 

 Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів 0,4 0,5 0,5 0,8 

 Переробна промисловість 15,5 15,7 12,6 13,6 

 Постачання електроенергії, газу, пари  

та кондиційованого повітря 1,3 1,3 1,5 2,0 

 Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 0,3 0,3 0,4 0,3 

 Будівництво 2,7 2,4 2,4 2,6 

 Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 15,9 17,7 14,8 11,7 

 Транспорт, складське господарство,  

поштова та кур'єрська діяльність 8,4 7,7 9,2 9,3 

 Операції з нерухомим майном 9,2 9,0 9,8 10,0 

 Державне управління й оборона; 

обов'язкове соціальне страхування 8,3 8,1 8,4 9,3 

 Освіта 9,7 8,9 8,6 8,4 

 Охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги 5,9 5,3 5,0 5,0 
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Промислове виробництво 
 

  2015 2016 2017 2018 
      

 
ВИРОБНИЦТВО ФІРМИ "ФІШЕР" 

Обсяг реалізованої промислової     

продукції із врахуванням малих     

підприємств, млн.грн 13872,5
 
18471,9 22403,8 ... 

     

Індекси промислової продукції
1
,     

% до попереднього року 79,7 105,9 100,3 105,1 

     
 
   

 
1
 Розрахунок індексу промислової продукції базується на даних про 

динаміку виробництва за постійним набором товарів-представників та 

структурі валової доданої вартості. 

 
 
 
 
 

Структура обсягів реалізованої промислової продукції за 

основними видами діяльності
1 

 

 

(відсотків) 

  2015
 

2016
 

2017 2018
2
 

 
 

    

 
НА КОНВЕЄРІ 

"ЄВРОКАРУ" 

 

Промисловість  100,0 100,0 100,0 100,0 
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 1,5 2,0 2,6 1,2 
Переробна промисловість  80,3 69,8 69,4 72,8 

виробництво харчових продуктів, напоїв та  
тютюнових виробів 10,1 8,3 8,0 7,0 
текстильне виробництво, виробництво одягу,  
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 7,1 6,6 6,3 6,3 
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність   7,9 8,2 7,5 6,4 
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення к – к – 
виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції  10,0 6,0 5,5 5,8 
виробництво основних фармацевтичних  
продуктів і фармацевтичних препаратів к к к к 
виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 2,2 2,0 2,4 2,0 
металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім виробництва 
машин та  устатковання  1,3 к 1,0 0,7 
машинобудування 34,0 31,8 33,6 38,9 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 16,7 26,8 26,7 24,6 
Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами 1,6 1,4 1,3 1,4 

 
   

 1
 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким 

показники діяльності формуються за однорідними видами діяльності).  
2 

Дані наведено на підставі короткострокової термінової звітності, якою охоплені великі 

середні та вагомі за обсягами малі підприємства і сформовані за місцем розташування 

виробничих потужностей. 
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Питома вага обсягів реалізованої промислової продукції області  
в країні

1 

 

 

(відсотків) 

   2015
 

2016
 

2017 
     

 Промисловість  0,8 0,9 1,0 
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 0,1 0,2 0,1 
Переробна промисловість  1,0 1,0 1,2 

виробництво харчових продуктів, напоїв та  
тютюнових виробів 0,4 0,3 0,4 
текстильне виробництво, виробництво одягу,  
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 5,6 6,0 6,9 
виготовлення виробів з деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна діяльність   1,8 2,1 1,9 
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення к – к 
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  2,0 1,8 2,2 
виробництво основних фармацевтичних  
продуктів і фармацевтичних препаратів к к к 
виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 0,3 0,4 0,4 
металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів, крім виробництва машин та   
устатковання  0,1 0,1 0,0 
машинобудування 4,1 4,5 5,7 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 0,5 0,9 1,4 
Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами 1,0 1,0 1,5 

    
   

 
1
 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким 

показники діяльності формуються за однорідними видами діяльності).  

 
Регіональна структура обсягу реалізованої промислової 

продукції по підприємствах1 
 

(до загального обсягу; відсотків) 
  2015 2016 2017 2018 

      

 По області 100,0 100,0 100,0 100,0 
 м.Ужгород 21,8 24,0 22,7 18,5 
 м.Берегово 3,8 3,3 3,1 2,8 
 м.Мукачево 12,6 10,7 10,6 11,1 
 м.Хуст 0,7 0,5 0,5 1,4 
 м.Чоп 0,4 0,4 0,4 0,5 
 Берегівський 1,3 1,2 1,1 1,1 
 Великоберезнянський 1,0 1,0 1,0 1,0 
 Виноградівський 7,1 6,6 6,0 6,1 
 Воловецький 0,2 0,2 0,2 0,2 
 Іршавський 1,1 1,0 0,8 0,9 
 Міжгірський 0,4 0,5 0,4 0,4 
 Мукачівський 2,8 2,6 3,0 3,2 
 Перечинський 6,2 5,5 5,8 5,9 
 Рахівський 1,4 1,2 0,9 0,9 
 Свалявський 4,4 4,0 3,6 3,8 
 Тячівський 1,6 1,7 1,3 1,4 
 Ужгородський 32,3 34,0 37,1 39,4 
 Хустський 1,1 1,5 1,5 1,6 
 

      

  1 
Дані наведено на підставі короткострокової термінової звітності, якою охоплені великі 

середні та вагомі за обсягами малі підприємства і сформовані за місцем розташування 
виробничих потужностей.  
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Виробництво найважливіших видів промислової продукції
 

 
 

  2015 2016 2017 2018
1
 

      

 
 

КОНЬЯКИ ЗАКАРПАТТЯ 

Камінь дроблений (щебінь), який 
використовується як наповнювач 
бетону для дорожнього покриття та     
подібних цілей (крім гальки, гравію      
та кремнію), тис.т 993,1 1125,8 1103,0 987,4 
Каолін і глини каолінові інші, т 8900 7459 5220 4468 
М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т 1896 1772 1764 1464 
Вироби ковбасні, т 651 960 1527 1823 
Суміші соків фруктових та овочевих, т к к к к 
Овочі (крім картоплі), фрукти, горіхи, 
гриби та інші їстівні частини рослин, 
приготовані чи консервовані з 
доданням оцту чи оцтової кислоти, т 2545 1185 653 к 
Борошно, т 19422 18684 13915 к 
Хліб та вироби хлібобулочні, 
нетривалого зберігання, т 

 
12131 10158 9268 8448 

 Тістечка, т 90 85 61 к 
 Корми готові для тварин, що 

утримуються на фермах, крім 
борошна та гранул із люцерни, т   9862 9884 7858 5126 

 Вино виноградне, тис.дал 800,3 613,1 491,3 238,4 
 Води натуральні мінеральні газовані, 

млн.дал  14,5 16,0 16,3 17,4 
 Трикотаж спідній, тис.шт 1539,1 1553,0 1557,9 1057,8 
 Деревина, уздовж розпиляна чи 

розколота, розділена на частини чи 
лущена, завтовшки більше 6 мм; 
шпали з деревини для залізничних 
чи трамвайних колій, непросочені, 
тис.м

3
 182,3 180,9 159,2 89,1 

 Вікна, двері балконні та їх рами, з      
 деревини, шт 2194 2066 2822 1810 
 Двері та їх коробки і пороги, з 

деревини, шт 620 1368 1016 814 
 Гранули та брикети з пресованої або 

агломерованої деревини, залишків 
або відходів рослинного 
походження, тис.т 21,5 27,6 15,1 13,5 

 Газети, журнали та видання 
періодичні які виходять менше 
чотирьох разів на тиждень, 
віддруковані, т 185 142 95 65 

 Смоли карбамідні та тіокарбамідні, 
смоли меламінові, в первинних 
формах, т 27566 16054 к к 

 Бутлі, пляшки, флакони, фляги та 
вироби подібні, з пластмас, млн.шт 102,6 111,2 116,5 120,5 

 
Автомобілі легкові, шт к к к к 

 
Меблі для сидіння (переважно з 
дерев'яним     

 
каркасом), тис.шт 797,1 474,6 499,4 255,4 

 
Меблі кухонні, тис.шт 49,1 56,3 72,9 78,3 

 
Меблі для спалень, їдалень і віталень 
дерев'яні, тис.шт 224,0 178,6 178,4 115,7 

 
Електроенергія, млн.кВт год 131,6 145,8 170,8 131,3 

 
   

 
1 
Дані наведено на підставі короткотермінової звітності, якою охоплені великі, 

середні та вагомі за обсягами малі підприємства. 
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Сільськогосподарське виробництво 
 

(на 1 листопада 2018р.) 

 
ПРИВАТНЕ ФЕРМЕРСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО "КОНИК" 

 Од
1
 

  

Сільськогосподарські підприємства 1065 
  

Фермерські господарства 883 

  

  

Основні напрями виробництва в галузі рослинництва 

у 2018 році
 

 

  Тис.т
2
 

   

 Вирощування зернових культур 376,0 

 Вирощування плодово-ягідних культур 179,2 

 Вирощування винограду 26,7 

 Вирощування картоплі  529,8 

 Вирощування овочевих культур 283,6 

   
 

Основні напрями виробництва в галузі тваринництва 

(усі категорії господарств) у 2018 році 
 

 Виробництво м'яса, тис.т 84,9 
   

 Виробництво молока, тис.т 346,1 
   

 Яйця, млн.шт 390,9 
   

 Виробництво вовни, т 188,0 
 

Структура сільськогосподарського виробництва у 2017 році
 

 

 

  
У % до 

загального обсягу 
   

 Рослинництво 53,4 
   

 Тваринництво 46,6 
 

Середньорічний обсяг валової продукції 
 

  2015 2016 2017 
     

 У постійних цінах 2010р., млн.грн 4095,9
 

3964,9 4021,4 
 
   

 
1 
 За даними реєстру Агро.

 

2 
Дані попередні. 
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Будівельна та інвестиційна діяльність 

 

  

Освоєно (використано) 

капітальних інвестицій 

2015 2016 2017 2018 

      

 
СУЧАСНЕ ЖИТЛОВЕ 

БУДІВНИЦТВО 

Капітальні інвестиції за джерелами 

фінансування (у фактичних      

цінах) – всього, млн.грн 
 3778,4 4663,0 5623,7 6943,5 

у т.ч. за рахунок     
     

коштів державного бюджету 119,4 115,1 166,0 299,6 
     

коштів місцевих бюджетів 413,3 570,1 661,6 708,5 
     

власних коштів підприємств та     

організацій 1566,1 2590,0 2670,8 3177,4 
     

 кредитів банків та інших позик 51,1 92,6 112,8 145,5 
      

 коштів іноземних інвесторів 25,4 39,8 27,1 52,2 
      

 коштів населення на будівництво 

житла 1308,5 1025,4 1607,0 2216,6 
      

 інших джерел фінансування 294,6 230,0 378,4 343,7 

 

 

 

 

  2015 2016 2017 2018 

      

 Прийнято в експлуатацію житла, тис.м
2
 442,1 336,0 419,6 428,7 

      

 Обсяг виконаних будівельних робіт,      

 млн.грн 620,5 801,3 1357,3 1749,6 
      

 Надходження акціонерного капіталу,     

 млн.дол. США 16,1 23,9 19,6 27,0 

.
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Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіці  

Закарпатської області за видами економічної діяльності 

 
  На 01.01.2018 На 31.12.2018 

  
тис.дол. 

США 

у % до 

загального 

підсумку 

тис.дол. 

США 

у % до 

загального 

підсумку 
      

 Усього 3255053,7 100,0 340023,3 100,0 

 Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне 

господарство 2698,7 0,8 3263,2 1,0 

 Промисловість 267001,5 82,2 277902,7 81,7 

 добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 911,4 0,3 912,8 0,2 

 переробна промисловість 264462,7 81,4 275535,6 81,0 

 постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційова-

ного повітря 337,3 0,1 209,3 0,1 

 водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 1290,1 0,4 1245,0 0,4 

 Будівництво 2137,3 0,7 2054,6 0,6 

 Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 3280,7 1,0 3170,1 0,9 

 Транспорт, складське 

господарство,  поштова та 

кур'єрська діяльність 20897,4 6,4 20954,9 6,2 

 Тимчасове розміщування й 

організація харчування 6831,3 2,1 6587,5 1,9 

 Операції з нерухомим майном 13813,3 4,2 17342,1 5,1 

 Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 7378,6 2,3 7100,6 2,1 

 Інші види економічної 

діяльності 1014,9 0,3 1647,6 0,5 

 
        

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку 
у зв'язку з округленням  даних. 
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Телефонний зв'язок 
 

Забезпеченість населення основними домашніми 

телефонними апаратами 
 

(на 100 сімей; од) 

  2015 2016 2017 2018 

      

 Міська мережа 41 39 27 21 

 Сільська мережа 22 18 19 16 

 

Доходи від надання послуг пошти та зв'язку 
 

  2015 2016 2017 2018 

      

 Доходи від основної діяльності, млн.грн 1034,5 1099,1 1146,2 1259,9 

 у т.ч. від надання послуг зв'язку      

 населенню 725,9 744,6 819,2 924,3 

 

Кількість підприємств сфери торгівлі та послуг 
 

  2014 2015 2016 2017 

      

 Магазини, од 957 986 930 781 

 торгова площа магазинів, тис.м
2
 177,7 182,0 184,5 171,1 

 забезпеченість торговою площею     

 в розрахунку на 10 тис. населення, м
2
 1411 1446 1466 1360 

 Напівстаціонарні об'єкти торгівлі, од 285 300 315 146 

 

Зовнішня торгівля 
 
 

(млн.дол. США) 

  2015
 

2016 2017 2018 

      

 Експорт     

 товарів 1094,4 1211,9 1446,4 1659,2
1
 

 послуг 188,9 184,0 256,9 307,1 

 Імпорт     

 товарів 1011,5 1133,4 1341,7
1
 1516,3

1,2
 

 послуг 20,9 25,8 21,9 27,7 

 Сальдо     

 товарів +82,9 +78,5 +104,7 +142,9 

 послуг +168,0 +158,2 +235,0 +279,4 
 

 
 

 
   

 
1 
Дані попередні

 

 
2 
З урахуванням поставок газу природного. 
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Основні структурні показники діяльності підприємств за їх розмірами 
 

 

  2015
1 

2016
1
 2017

1
 

     

 Кількість підприємств 
     

 Усього, од 6111 5058 5788 
 великі підприємства 3 2 2 
 у % до загальної кількості великих 

підприємств по Україні 0,7 0,5 0,5 
 у % до загальної кількості підприємств  

по області 0,0 0,0 0,0 
 на 10 тис. осіб наявного населення, од 0,0 0,0 0,0 
 середні підприємства 255 256 243 
 у % до загальної кількості середніх 

підприємств по Україні 1,7 1,7 1,6 
 у % до загальної кількості підприємств  

по області 4,2 5,1 4,2 
 на 10 тис. осіб наявного населення, од 2 2 2 
 малі підприємства 5853 4800 5543 
 у % до загальної кількості малих підприємств 

по Україні 1,8 1,6 1,7 
 у % до загальної кількості підприємств  

по області 95,8 94,9 95,8 
 на 10 тис. осіб наявного населення, од 46 38 44 
 у т. ч. мікропідприємства 5180 4092 4837 
 у % до загальної кількості мікропідприємств 

по Україні 1,8 1,7 1,7 
 у % до загальної кількості підприємств  

по області 84,8 80,9 83,6 
 на 10 тис. осіб наявного населення, од 41 33 38 
     

 Кількість зайнятих працівників 
     

 Усього, тис. осіб 79,5 80,4 80,8 
 великі підприємства 5,6 к к 
 у % до загальної кількості зайнятих 

працівників на великих підприємствах  
по Україні 0,3 к к 

 у % до загальної кількості зайнятих 
працівників по області 7,0 к к 

 середні підприємства 47,5 к к 
 у % до загальної кількості зайнятих 

працівників на середніх підприємствах  
по Україні 1,9 к к 

 у % до загальної кількості зайнятих 
працівників по області 59,8 к к 

 малі підприємства 26,4 26,3 27,2 
 у % до загальної кількості зайнятих 

працівників на малих підприємствах  
по Україні 1,7 1,7 1,6 

 у % до загальної кількості  зайнятих 
працівників по області 33,2 32,8 33,7 

 у т.ч. мікропідприємства 12,0 11,1 11,9 
 у % до загальної кількості зайнятих 

працівників на мікропідприємствах по 
Україні 1,7 1,7 1,7 

 у % до загальної кількості зайнятих 
працівників по області 15,0 13,8 14,7 
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Продовження 

  2015
1 

2016
1
 2017

1
 

 Кількість найманих працівників 
     

 Усього, тис. осіб 76,1 78,2 78,2 
 великі підприємства 5,6 к к 
 у % до загальної кількості найманих 

працівників на великих підприємствах 
по Україні 0,3 к к 

 у % до загальної кількості найманих 
працівників по області 7,3 к к 

 середні підприємства 47,5 к к 
 у % до загальної кількості найманих 

працівників на середніх підприємствах 
по Україні 1,9 к к 

 у % до загальної кількості найманих 
працівників по області 63,3 к к 

 малі підприємства 23,2 24,2 24,6 
 у % до загальної кількості найманих 

працівників на малих підприємствах по 
Україні 1,6 1,6 1,6 

 у % до загальної кількості найманих 
працівників по області 30,7 30,9 31,5 

 у т.ч. мікропідприємства 8,8 9,0 9,3 
 у % до загальної кількості найманих 

працівників на мікропідприємствах  
по Україні 1,5 1,6 1,5 

 у % до загальної кількості найманих 
працівників по області 11,6 11,6 11,9 

     

 Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 
     

 Усього, млн. грн 40299,3 40595,2 49804,6 
 великі підприємства 3395,9 к к 
 у % до загального обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) великих 
підприємств по Україні 1,7 к к 

 у % до загального обсягу реалізованої 
продукції (товарів, послуг) по області 8,4 к к 

 середні підприємства 28999,7 к к 
 у % до загального обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) середніх 
підприємств по Україні 1,3 к к 

 у % до загального обсягу реалізованої 
продукції (товарів, послуг)   по області 72,0 к к 

 малі підприємства 7939,5 11670,0 14964,8 
 у % до загального обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) малих  
підприємств по Україні 0,9 1,0 1,0 

 у % до загального обсягу реалізованої 
продукції (товарів, послуг) по області 20,4 28,7 30,0 

 у т.ч. мікропідприємства 2426,5 3743,2 5439,3 
 у % до загального обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) 
мікропідприємств по Україні 0,8 1,0 1,1 

 у % до загального обсягу реалізованої 
продукції (товарів, послуг)   по 
області 6,2 9,2 10,9 

 
     

     

1
 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.  
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Основні показники діяльності малих підприємств 

за видами економічної діяльності за 2017 рік
1 

 

 
ОТАРА НА ПОЛОНИНІ 

 

Кількість 

найманих 

працівни- 

ків, осіб 

Обсяг 

реалізова- 

ної про- 

дукції 

(товарів, 

послуг), без 

ПДВ, тис.грн 

 

Питома вага 

обсягу 

реалізації 

малих 

підприємств 

у загальних 

обсягах від-

повідного 

виду діяль-

ності, у % 

 

Питома вага 

обсягу 

реалізації 

малих під- 

приємств за 

видами 

діяльності 

до підсум- 

ку, у % 
     

   Усього 24617 14964815,1 30,0 100,0 

Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство 1634 824156,1 37,5 5,5 

Промисловість 6283 2552339,1 11,3 17,1 

Будівництво 2371 1322996,4 77,5 8,8 

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних  
засобів і мотоциклів 5094 7236407,5 42,6 48,4 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 1916 1520716,9 37,9 10,2 

Тимчасове розміщування й  
організація харчування 1123 216409,2 71,5 1,4 

Інформація та телекомунікації 678 153333,5 76,0 1,0 

Фінансова та страхова 
діяльність 164 38939,7 78,6 0,3 

Операції з нерухомим майном 1759 578910,3 92,9 3,9 

Професійна, наукова та технічна 
діяльність 1016 201652,3 98,1 1,3 

Діяльність у сфері адміністра-
тивного та допоміжного 
обслуговування 1221 171432,3 65,6 1,1 

Освіта 292 28589,0 87,9 0,2 

Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 699 67802,8 14,4 0,5 

Мистецтво, спорт, розваги та  
відпочинок 138 15517,6 43,1 0,1 

Надання інших видів послуг 229 35611,9 100,0 0,2 

 
  

1
 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни 

підприємствами основного виду економічної діяльності.  
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Основні показники діяльності малих підприємств 
по містах та районах за 2017 рік

1 

 

 
НАРОДНІ  РЕМЕСЛА 

Кількість 
малих під- 
приємств, 
одиниць 

Кількість 
найманих 
працівни- 
ків, осіб 

Обсяг реа- 
лізованої 
продукції 
(товарів, 

послуг) без 
ПДВ, 

тис.грн 

Питома вага 
обсягу 

реалізації 
малих 

підприємств 
у загальному 
обсязі міста 

(району), у % 

Питома 
вага 

обсягу 
реалізації 
малих під- 
приємств 
до підсум- 

ку, у % 
      

По області 5543 24617 14964815,1 30,0 100,0 
м.Ужгород 1585 6531 3957706,0 32,9 26,4 
м.Берегово 180 677 344696,7 29,8 2,3 
м.Мукачево 657 3865 3393964,4 30,5 22,7 
м.Хуст 198 1187 781485,8 53,8 5,2 
м.Чоп 53 498 219147,7 67,1 1,5 
Берегівський 304 589 370466,1 56,6 2,5 
Великоберезнянський 52 208 31425,6 11,4 0,2 
Виноградівський 462 1098 310773,9 19,6 2,1 
Воловецький 56 228 97050,7 61,2 0,6 
Іршавський 193 880 230891,9 52,9 1,5 
Міжгірський 104 529 145637,0 54,3 1,0 
Мукачівський 325 1624 1321782,8 41,7 8,8 
Перечинський 71 463 276724,4 18,3 1,8 
Рахівський 224 1113 276218,3 42,9 1,8 
Свалявський 178 926 552219,4 38,0 3,7 
Тячівський 280 1364 699340,1 28,9 4,7 
Ужгородський 529 2222 1675763,2 15,7 11,2 
Хустський 92 615 279521,1 63,3 2,0 
 
  

1
 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни 

підприємствами основного виду економічної діяльності.  
 

Фінансові показники, заробітна плата та рівень безробіття 
 

Фінансові показники 
 

 2015 2016 2017 
    

Фінансовий результат (сальдо)    
до оподаткування

1
, млн.грн –1591,5 1473,7 –288,2 

 
  

1
 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.  

 
 

 

Середньомісячна заробітна плата
1
 

(грн) 

 2015 2016 2017 2018 
    

По області 3381 4298 6355 8070 
По Україні 4195 5183 7104 8865 
     
  

    

1 
Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб.  
                                
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Рівень безробіття 
 

(на кінець періоду; у % до населення працездатного віку) 

 2015 2016 2017 2018 
    

По області 1,1 0,8 0,7 0,6 
По Україні 1,9 1,5 1,4 1,3 
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Науково-технічна діяльність 
 

(на 1 січня 2018р.) 

 
У ЛАБОРАТОРІЯХ УжНУ 

Кількість організацій, що займаються науковою  

та науково-технічною діяльністю, од 8 

у тому числі  

підприємницький сектор 1 

державний сектор 6 

сектор вищої освіти 1 

Внутрішні поточні витрати на виконання наукових   

досліджень і розробок, млн.грн 55,1 
  
  
  
 

 
   

 

 

Освіта 
 

(на початок 2018/2019 навчального року) 

 

ШКОЛА №1 м.УЖГОРОДА 

Університети, академії, інститути, од 5 

у них студентів, тис. осіб 21,0 

Коледжі, технікуми, училища, од 9 

у них студентів, тис. осіб 2,8 

Викладачів у ВНЗ, тис. осіб 2,9 

  

(на початок 2017/2018 навчального року) 
Професійно-технічні навчальні заклади (на кінець 

2017р.), од 16 
у них, тис. осіб  

 педагогічних працівників 1,0 
 учнів 6,0 
 Загальноосвітні навчальні заклади, од 668 
 у них, тис. осіб  
 учителів 19,0 
 учнів 160,6 
 Дошкільні навчальні заклади (на кінець 2017р.), од 589 
 у них, тис. осіб  
 педагогічний персонал 5,0 
 дітей 47,8 

 

Культура 
 

(2017р.) 

 
КАРТИНА ЗАКАРПАТСЬКОГО 

ХУДОЖНИКА В.САБОВА 

 Од 
  

Театри 5 

Музеї 14 

Клубні заклади 462 

Бібліотеки 488 

Пам'ятники історії і культури 1837 
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Діяльність громадських організацій 

 
 2016 2017 

   

Кількість громадських організацій
1
, од 1579 1589 

Кількість членів на обліку на кінець звітного року, осіб 723521 774862 

Надійшло коштів, тис.грн 90561,1 339648,3 

у тому числі   

з Державного бюджету України 3656,4 1487,0 

з місцевих бюджетів 13492,6 5537,5 

від членських внесків 9730,3 10967,9 

від благодійності 43855,8 300816,2 

від господарської діяльності товариств, підприємств    

(юридичних осіб), створених громадськими    

організаціями для виконання їх мети (цілей) 289,2 500,9 

з інших джерел 19536,8 20338,8 

Використано коштів, тис.грн 82023,5 190846,3 

у тому числі   

податки та обов'язкові платежі 1668,9 857,5 

оплата праці 20942,3 18116,7 

соціальна допомога 4861,1 3431,8 

амортизація 490,9 529,5 

благодійна діяльність 7274,9 26553,2 

оплата товарів 7612,1 6561,9 

оплата послуг 11761,3 17188,7 

інше використання коштів 27412,0 117607,0 
 
  

1
 Громадські організації, що прозвітували про діяльність органам державної статистики. 
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