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СКОРОЧЕННЯ

% – відсоток

га – гектар 

грн – гривня

дол. США – долар США 

кВт  – кіловат

кг – кілограм

км – кілометр

л  – літр

м – метр 

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр 

млн – мільйон

млрд – мільярд

од – одиниць

пас.км – пасажиро-кілометр 

р. – рік 

т – тонна 

тис. – тисяча 

ткм – тонно-кілометр 

шт – штука 

ц – центнер 

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”
– означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Трапляються випадки, коли наведені всі

доданки загальної суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку.
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Географічна характеристика області 

Чисельність наявного населення, тис. осіб 1379,9

Територія, тис.км2 (за даними  Головного  управління 

Держгеокадастру в  Івано-Франківській  області) 13,9

Кількість адміністративно-територіальних одиниць

райони 14

об’єднані територіальні громади 4

міста 15

у тому числі обласного значення 6

селища міського типу 24

сільські населені пункти 765

Протяжність

із заходу на схід 150 км

з півночі на південь 185 км

(на 1 січня 2017 року)

Крайні точки

на  півночі с.Виспа Рогатинського району

на  півдні с.Голошина Верховинського  району

на  заході с.Сенечів Долинського району

на  сході   с.Городниця Городенківського району

Найбільші річки
Дністер  і  його  притоки  – Бистриця,  Гнила Липа, Лімниця,  

Луква, Свірж,  Свіча,  Сівка

Прут  і  його  притоки  – Люча,  Пістинька,  Рибниця,  Черемош

Найбільші гірські вершини
Говерла 2061 м

Піп Іван (Чорногірський) 2028 м
Ребра 2001 м

Сивуля 1836 м

Суміжні області

на  заході  і  півночі         Львівська  область

на  північному  сході       Тернопільська  область

на  південному сході      Чернівецька  область

на  південному  заході      Закарпатська  область

на  півдні                            повіт Марамуреш Румунії    

Адміністративно-територіальний поділ
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Демографічна ситуація

Розподіл постійного населення за статтю та віком

Природний та міграційний рух населення1

у 2016 році

Чисельність наявного населення1 області,

за оцінкою, на 1 січня 2017 року становила

1379,9 тис. осіб, у тому числі у міських

поселеннях – 605,1 тис., у сільській місцевості –

774,8 тис.

Осіб
У % до

2015р.

Кількість живонароджених 14660 94,1

Кількість померлих 17221 97,4

Природний приріст (скорочення) –2561 х

Прибуло 9191 48,7

Вибуло 9067 53,4

Міграційний  приріст (скорочення) 124 х

1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних

щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації

місця проживання.

Населення та міграція
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На початок 2017 року кількість жінок в області становила
725,8 тис. осіб (52,7% від загальної чисельності постійного
населення), чоловіків – 651,3 тис. (47,3%). На кожну тисячу жінок
в середньому припадає 897 чоловіків (в Україні – 863).

(на 1 січня 2017 року; осіб)

12500             7500              2500             2500               7500            12500
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Ринок праці

У 2016 році кількість зайнятого населення

області у віці 15–70 років становила 556,9 тис.

осіб, що на 0,3% менше, ніж у 2015 році. Рівень

зайнятості населення області цього віку склав

54,7%, рівень безробіття (за методологією

МОП) – 8,8%. Серед регіонів України Івано–

Франківська область за даними показниками

посіла 19 та 8 місця відповідно.

Економічна активність населення 

працездатного віку у 2016 року
(відсотків)

71,1

64,2

9,7

65,9

59,8

9,2

Рівень економічної 
активності

Рівень зайнятості Рівень безробіття (за 
методологією МОП)

Україна Область

Примітка. До осіб працездатного віку віднесені чоловіки та 

жінки віком 15–59 років. 

Економічна активність населення 

У середньому за рік

2015 2016

Економічно активне населення, тис. осіб

у віці 15–70 років 609,5 610,4

працездатного віку 578,1 578,9

Зайняте населення, тис. осіб

у віці 15–70 років 558,3 556,9

працездатного віку 526,9 525,4

Безробітне населення, тис. осіб

(за методологією МОП)

у віці 15–70 років 51,2 53,5

працездатного віку 51,2 53,5

Економічно неактивне населення, тис. осіб

у віці 15–70 років 408,9 407,5

працездатного віку 296,4 299,8

Рівень економічної активності, у відсотках 

до населення відповідної вікової групи:

у віці 15–70 років 59,8 60,0

працездатного віку 66,1 65,9

Рівень зайнятості, у відсотках до населення 

відповідної вікової групи

у віці 15–70 років 54,8 54,7

працездатного віку 60,3 59,8

Рівень безробіття (за методологією МОП),   

у відсотках до економічно активного 

населення відповідної вікової групи

у віці 15–70 років 8,4 8,8

працездатного віку 8,9 9,2

7



Кількість зареєстрованих державною
службою зайнятості безробітних на кінець грудня
2016 року становила 11,3 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття по області
на кінець грудня 2016 року становив 1,3%
населення працездатного віку; у міських
поселеннях цей показник склав 1,2%, у сільській
місцевості – 1,4%.

Кількість зареєстрованих безробітних
(на кінець місяця)

Грудень 

2016р.,

осіб

У % до

листо-
пада 

2016р.

грудня
2015р.

Безробітні, всього 11257 105,3 76,7

з них

жінки 6113 100,8 65,8

молодь у віці до 35 років 4723 102,0 69,1

особи, які проживають у 

сільській місцевості 6533 109,0 79,4

особи, які мають 

додаткові гарантії 

у сприянні 

працевлаштуванню 4618 97,1 96,2

У грудні 2016 року середній розмір допомоги
по безробіттю становив 1824,9 грн, що на 14,1%
вище законодавчо визначеного розміру мінімальної
заробітної плати (з 1 грудня 2016 року – 1600 грн).

За сприяння державної служби зайнятості
у 2016 році було працевлаштовано 10,6 тис. осіб, або
28,4% громадян, які мали статус безробітного у цьому
періоді (у 2015 році – відповідно 12,4 тис. осіб та 28,1%).

Попит та пропозиція робочої сили 
за професійними групами (на кінець року)

Кількість 
зареєстро-

ваних
безробітних

Потреба 
роботодавців                     

у  працівниках для 
заміщення вільних 

робочих місць 
(вакантних посад) 

Наванта-
ження на одне 
вільне робоче 

місце 
(вакантну 

посаду)

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Усього 14677 11257 552 527 27 21
Законодавці, вищі 
державні службовці, 
керівники, менеджери 
(управителі) 2012 2007 13 35 155 57
Професіонали 1580 1343 22 28 72 48
Фахівці 1738 1344 67 68 26 20
Технічні службовці 1018 692 35 46 29 15
Працівники сфери 
торгівлі та послуг 2871 1821 217 190 13 10

Кваліфіковані робітники 
сільського та лісового 
господарства, 
риборозведення
та рибальства 660 452 3 7 220 65

Кваліфіковані робітники 
з інструментом 1492 1135 55 59 27 19
Робітники з 
обслуговування,
експлуатації та
контролювання за 
роботою технологічного 
устаткування, складання
устаткування та машин 1604 1323 119 68 13 19
Найпростіші професії1 1702 1140 21 26 42 44

1 Включаючи осіб без професії. Примітка. Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості
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Доходи населення

За попередніми даними, у 2016 році

номінальні доходи населення області склали

54 млрд.грн, що на 16,8% більше, ніж у 2015 році;

по Україні – 2002,4 млрд.грн (на 15,4% більше).

Наявний дохід у розрахунку на одну особу

по області у 2016 році становив 29975,4 грн, що

відповідає 18 місцю серед регіонів України.

Структура  доходів та витрат населення  

у 2016 році

Реальний наявний дохід населення

Зміна обсягів витрат населення

115,4

121,8

111,4

115,2
118,6

119,2
117,5

119,2
124,4

111,5

109,3 108,9

115,9 117,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Україна Область

Витрати населення у розрахунку на одну особу

Івано-Франківська 

область
Україна

2010 15852,1 20477,3

2011 19725,4 25021,4

2012 22637,9 28745,1

2013 26057,6 31490,0

2014 30884,8 34557,1

2015 36815,7 40212,0

2016 . . . . . . 

(до попереднього року, відсотків)Івано-

Франківська

область

Україна

Доходи 100,0 100,0
заробітна плата 30,4 41,8

прибуток, змішаний дохід 27,9 18,2
доходи від власності (одержані) 2,5 4,1
соціальні допомоги та інші 
одержані трансферти 39,2 35,9

Витрати на заощадження 100,0 100,0

придбання товарів та послуг 104,5 91,1
доходи від власності (сплачені) 0,8 1,0
поточні податки на доходи, майно 
та інші сплачені поточні 
трансферти 5,9 8,8
нагромадження нефінансових 
активів 1,1 -0,4
приріст фінансових активів -12,3 -0,5

Івано-Франківська 

область
Україна

2010 118,7 117,1
2011 110,9 108,0
2012 113,1 113,9
2013 105,0 106,1
2014 86,7 88,5
2015 84,1 77,7
2016 103,2 100,3

(грн)

(відсотків до попереднього року)

(відсотків)
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Середньомісячна номінальна 
заробітна плата у 2016 році

Івано-Франківська 

область
Україна

Січень–березень 3669 4618

Січень–червень 3932 4839

Січень–вересень 4091 4989

Січень–грудень 4202 5183

У 2016 році середньомісячна номінальна
заробітна плата одного штатного працівника
становила 4202 грн, що у 2,6 раза більше
законодавчо встановленого розміру мінімальної
заробітної плати (з 1 грудня 2016 року – 1600 грн).
Порівняно з 2015 роком індекс номінальної
заробітної плати склав 123,5%, реальної – 109,7%.

Розподіл працівників за рівнем заробітної плати

2816 2912
3100 3152

3317

3623 3523
3411

3609 3702 3663

4191

3567 3634
3822 3918

4122

4595
4470

4285
4526

4329 4325

4993

2015 2016

3,2

18,4

11,3

20,7
23,7

19,4

3,33,4

12,1
10,2

18,0

23,0
27,1

6,2

у межах 
мінімальної 
заробітної 

плати

від мінімальної 
заробітної 

плати до 2000 
грн

2000-2500 грн 2500-3500 грн 3500-5000 грн від 5000 до 
10000

понад 10000

Мінімальна заробітна плата: грудень 2016р. – 1600 грн, грудень 2015р. – 1378 грн 

Динаміка середньої заробітної плати
(нараховано штатному працівнику 

в середньому за місяць, грн)

Індекси реальної заробітної плати

(наростаючим підсумком з початку року;
відсотків до відповідного періоду попереднього року)

82,3 82,0 79,3 76,7 75,3 74,4 73,9 73,9 74,5 75,5 76,4 77,7
86,8 88,8 91,8 95,8 103,7 106,5 108,4 109,6 110,6 110,1 109,9 109,7

2015 2016

За рівнем середньомісячної номінальної заробітної
плати за 2016 рік область посіла 14 місце серед регіонів
України, за індексом реальної заробітної плати у порівнянні
з 2015 роком – 10 місце.

(відсотків)

(грн)
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Заборгованість із виплати заробітної плати

в цілому по економіці області на 1 січня 2017 року

становила 5,5 млн.грн, що складає 0,5% фонду оплати

праці, нарахованого за грудень 2016 року (2 місце

серед регіонів України), та 0,3% суми заборгованості

по державі.

Заборгованість із виплати заробітної плати 
за типами підприємств 

на 1 січня 2017 року

Тис. грн

У % до Структура 
боргу, 

%1 грудня 
2016р.

1 січня 
2016р.

Усього 5509,8 99,6 132,6 100,0

у тому числі 

економічно 
активні 259,0 57,9 71,0 4,7

банкрути1 4754,9 103,4 142,5 86,3

економічно
неактивні 495,9 101,5 109,9 9,0
___________
1 Суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Заробітна плата штатних працівників 
за видами економічної діяльності 

у січні–грудні 2016 року

Грн

У % до 

січня–

грудня 

2015р.

середнього 

рівня по 

економіці 

області
Усього 4202 123,5 100,0

Сільське, лісове та рибне 
господарство 4874 114,7 116,0

Промисловість 5481 126,7 130,4

Будівництво 3336 132,6 79,4

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 3525 134,1 83,9

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 5228 128,4 124,4

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 4010 135,9 95,4

Інформація та телекомунікації 3866 123,0 92,0

Фінансова та страхова 
діяльність 6450 122,9 153,5

Операції з нерухомим майном 3066 169,2 73,0

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 4731 114,4 112,6

Діяльність у сфері 

адміністративного та 
допоміжного обслуговування 2796 115,2 66,5

Державне управління й 

оборона; обов’язкове соціальне 
страхування 5387 134,2 128,2

Освіта 3641 119,6 86,7

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 3112 119,7 74,1

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 3202 118,9 76,2

Надання інших видів послуг 3072 92,8 73,1

Основна частина боргу (86,3% загальної суми)

утворена на промислових підприємствах, 9% –

у будівництві, 4,7% – у сфері професійної, наукової та

технічної діяльності.
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Упродовж 2016 року за субсидіями для
відшкодування витрат на оплату житлово-кому-
нальних послуг звернулось 240,9 тис. домо-
господарств. Призначені субсидії, ураховуючи
тих, що звернулися за субсидіями у 2015 році,
але призначено їм було тільки у 2016 році,
269,6 тис. домогосподарств.

У розрахунку на одне домогосподарство
середній розмір призначеної субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг у грудні 2016 року становив
1695,7 грн (в середньому по Україні – 1364,5 грн).

За субсидіями на відшкодування витрат для придбання
скрапленого газу та пічного побутового палива у 2016 році
звернулося 25,3 тис. домогосподарств, призначені такі
субсидії 21,6 тис. (85,4% від кількості тих, які звернулися).

Кількість домогосподарств, які отримували
субсидії для відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії 

для відшкодування витрат на придбання

скрапленого газу та пічного побутового палива

32,5 35,8 37,7 38,5

3,7
22,4

38,7
55,7

75,9

102,5
119,7

142,9
157,7

182,7
192,6 194,4

146,3

166,6
179,1 185,8 188,1 187,0

201,2
210,2

2015 2016

(тис.)

(од)

Надання населенню субсидій

У розрахунку на одне домогосподарство середній
розмір призначеної субсидії на відшкодування витрат для
придбання скрапленого газу та пічного палива у грудні
2016 року становив 2005 грн (в середньому по Україні –
2145,9 грн).
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Освіта та культура

Кількість осіб, які навчалися у навчальних закладах 
на початок 2016/17 навчального року

У загальноосвітніх 
навчальних закладах

75,7

В університетах, 
інститутах

15,7

У професійно-
технічних 

навчальних 
закладах 

5,1

У коледжах, технікумах, 
училищах

3,5

На кінець 2016 року в області функціонували
26 музеїв, у складі яких – 15 філій та 43 відділи
і сектори.

Крім того, в області нараховувалося 206 музеїв,
створених у складі підприємств, установ, організацій
та навчальних закладів, які у 2016 році відвідали
139,9 тис. осіб.

Заклади культури

2015 2016

Театри1, од 4 4

кількість глядачів на виставах, тис. 124,7 129,2

Концертні  організації1, од 2 2

кількість слухачів на концертах, тис. 64,0 46,4

Музеї1, од 26 26

кількість  відвідувань  музеїв, тис. 480,7 493,5

Бібліотеки1, од 765 761

бібліотечний фонд,  тис.прим 8771 8751

кількість читачів, тис. осіб 548,8 542,4

Демонстратори фільмів1, од 122 107

кількість глядачів на сеансах, тис. 430,3 526,5

Клубні заклади1, од 723 724

у  них місць, тис. 159,7 157,9

(відсотків до загальної кількості осіб, що навчалися)

На початок 2016/17 навчального року в області
функціонували 718 денних загальноосвітніх
навчальних закладів, 9 вечірніх шкіл, 20 професійно-
технічних навчальних закладів, 11 коледжів,
технікумів, училищ, 5 університетів та інститутів,
у яких навчалися 198,3 тис. учнів та студентів
(на 0,4 тис. більше, ніж на початок попереднього
навчального року).

На кінець 2016 року в області функціонувало
415 дошкільних навчальних закладів (на 13 більше,
ніж роком раніше), де виховувалося 34,8 тис. дітей

___________
1 На кінець року.
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Охорона здоров’я
Рівень захворюваності населення1

2015 2016

Кількість лікарів усіх

спеціальностей1

осіб 8382 8388

на 10 тис. населення 60,8 60,9

Кількість  середнього медичного  

персоналу

осіб 14982 14771

на 10 тис. населення 108,6 107,3

Кількість  лікарняних закладів 81 81

Кількість лікарняних ліжок

од 11256 10764

на 10 тис. населення 81,6 78,2

Кількість лікарських амбулаторно-

поліклінічних закладів 300 303

Планова ємність амбулаторно-

поліклінічних закладів

відвідувань за зміну 27199 27253

на 10 тис. населення 197,1 197,9

Основні показники охорони здоров’я

1 Без зубних лікарів.

(кількість уперше в житті зареєстрованих 
випадків захворювань на 100 тис. населення; тис.)

86,1 86,5

62,8 64,4

2015 2016

(кількість уперше в житті зареєстрованих 
випадків захворювань; тис.)

Захворюваність населення
за окремими класами хвороб1

2015 2016

Усього 1187,9 1191,9
у тому числі

хвороби ока та його 
придаткового апарату 65,6 63,3

хвороби системи кровообігу 86,9 85,2
хвороби органів дихання 516,7 533,8

хвороби органів травлення 65,7 65,0

хвороби шкіри та підшкірної 
клітковини 75,8 74,4

хвороби кістково-м’язової
системи і сполучної тканини 51,5 50,7
хвороби сечостатевої системи 67,5 68,2
травми, отруєння та деякі інші 
наслідки дії зовнішніх причин 55,2 53,6

1Інформацію наведено по закладах, які перебувають у сфері управління

Міністерства охорони здоров’я України.
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Туризм

Найбільшою популярністю серед громадян

області, які у 2016 році подорожували за межі

країни, користувалися Туреччина, Єгипет, Болгарія,

Греція та Польща.

Колективні засоби розміщування
У 2016 році в області діяли 107 суб’єктів

туристичної діяльності, якими обслуговано
80 тис. туристів та понад 1,4 млн. екскурсантів і
одноденних відвідувачів. За кількістю
обслугованих туристів область посіла третє місце
серед регіонів України.

2015 2016

Кількість закладів 230 257

у тому числі

готелі та аналогічні засоби розміщування 200 227

спеціалізовані засоби розміщування 30 30

Кількість розміщених, тис. осіб 282,6 341,2

у тому числі

в готелях та аналогічних засобах 
розміщування 249,1 304,8

в спеціалізованих засобах розміщування 33,5 36,4

Кількість діючих садиб сільського зеленого 
туризму 179 305

у них розміщено тис. осіб 25,0 55,8

Внутрішні 
туристи
86,1%

Туристи-
громадяни 
України, які 

виїжджали за 
кордон
10,8%

Іноземні туристи
3,1%

Структура обслугованих туристів у 2016 році

(відсотків до загальної кількості)

Івано-Франківщина посідає 1 місце в державі за

кількістю садиб сільського (зеленого) туризму та осіб,

які провели у них своє дозвілля.

Розподіл іноземних туристів, які перебували 
у колективних засобах розміщування, 

за окремими країнами

(відсотків до загальної кількості іноземних туристів)

Країна Відсотків Країна Відсотків

Польща 16,8 Німеччина 7,2

Республіка Молдова 9,6 США 6,3

Румунія 9,1 Білорусь 5,8
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Навколишнє середовище

У 2016 році в атмосферне повітря області
стаціонарними джерелами забруднення підпри-
ємств викинуто 196,7 тис.т забруднюючих
речовин, що порівняно з 2015 роком на 12,2%
менше. Крім того, у повітряний басейн надійшло
11,3 млн.т діоксиду вуглецю або на 2,7% менше.

Основними забруднювачами повітря у 2016 році
були підприємства з виробництва та розподілення
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, від
стаціонарних джерел забруднення яких в атмосферне
повітря надійшло 85,7% загальнообласних обсягів викидів.

Щільність викидів стаціонарними джерелами

забруднення у розрахунку на квадратний кілометр

території області склала 14,1 т забруднюючих речовин,

на одну особу населення – 142,4 кг (у 2015 році – 16,1 т

і 162 кг відповідно).

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами забруднення 

у 2016 році

Обсяги викидів 
забруднюючих речовин

тис.т
у % до 
2015р.

у розрахунку на

1 км2, 
кг

одну 
особу, 

кг

Усього 196,7 87,8 14121,4 142,4

у тому числі

діоксид сірки 137,7 86,0 9887,3 99,7
діоксид азоту 13,3 89,3 957,4 9,7
оксид вуглецю 2,9 95,3 211,5 2,1
метан 6,6 84,2 471,5 4,8
неметанові леткі 
органічні сполуки 3,7 88,8 264,7 2,7
зважені суспендовані 
частинки 31,5 95,7 2262,1 22,8

аміак 0,4 73,6 31,3 0,3

1,1

3,2

1,5

85,7

1,8

6,5
0,2

Сільське, лісове та рибне 
господарство

Добувна промисловість і розроблення 
кар'єрів

Переробна промисловість

Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність

Тимчасове розміщування й організація 
харчування

Інші види економічної діяльності

Структура викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря у 2016 році 
за видами економічної діяльності

(відсотків до загального обсягу)
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Основні показники утворення                                                     
та поводження з відходами

(тис.т)

Утворення відходів за видами економічної 

діяльності підприємств і в домогосподарствах
(тис.т)

2015 2016

І−ІV

класів 

небез-

пеки

у тому 

числі 

І−ІІІ 

класів 

небез-

пеки

І−ІV

класів 

небез-

пеки

у тому 

числі 

І−ІІІ 

класів 

небез-

пеки

Утворено1 2124,8 3,3 1935,4 2,8

у тому числі від 

економічної діяльності 1961,5 3,3 1822,4 2,8

Зібрано, отримано зі сторони 306,0 0,5 319,7 0,0

Імпортовано − − 0,0 −

Утилізовано 575,4 3,4 681,8 3,3

Спалено 147,5 − 114,1 −

Передано для утилізації 300,0 1,7 353,6 0,2

Передано для видалення 90,0 0,0 109,3 0,0

Експортовано 0,1 − 0,9 0,9

Видалено у спеціально 

відведені місця чи об’єкти 1126,7 − 774,7 7,6

Накопичено протягом 

експлуатації у місцях 

видалення відходів 

на кінець року 42644,1 23,3 43559,7 30,9

у розрахунку на 1 км2, т 3061,9 1,7 3127,7 2,2

1 З урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах.

2015 2016

І−ІV

класів 

небез-

пеки

у тому

числі 

І−ІІІ 

класів 

небез-

пеки

І−ІV

класів 

небез-

пеки

у тому

числі 

І−ІІІ 

класів 

небез-

пеки

Усі види економічної 

діяльності 2124,8 3,3 1935,4 2,8

Сільське, лісове та рибне

господарство 546,9 0,0 491,6 0,0

Добувна промисловість

і розроблення кар’єрів 3,4 1,5 13,3 1,8

Переробна промисловість 140,4 1,7 254,1 0,3

Постачання електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого повітря 1182,2 0,0 1036,0 0,5

Водопостачання; 

каналізація, поводження з 

відходами 19,3 0,0 119,7 0,0

Будівництво 2,0 0,0 0,0 0,0

Інші види економічної

діяльності 67,3 0,1 20,6 0,1

Домогосподарства 163,3 − 112,9 −
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Валовий регіональний продукт

Валовий регіональний продукт 
області

Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості
за видами економічної діяльності у 2016  році1

Івано-Франківська 

область
Україна

2010 20446 1082569

2011 26752 1302079

2012 32286 1459096

2013 33196 1522657

2014 37643 1586915

2015 45854 1988544

2016 … …

100,5

106,5
103,3

97,7

97,6

92,0
101,2

104,1

105,2
100,2

100,0

93,4

90,2

102,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Область Україна

Івано-

Франківська 

область

Україна

Усього 101,6 102,4
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 101,3 106,0
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 88,9 99,0
Переробна промисловість 101,4 103,6
Постачання електроенергії, газу, пари та 
конденційованого повітря 93,1 101,8
Будівництво 100,9 116,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 102,2 104,0
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 119,9 103,0
Інші види економічної діяльності 101,5 99,4

(у фактичних цінах; млн.грн)

(у цінах попереднього року; відсотків)

За попередніми даними, індекс фізичного

обсягу валового регіонального продукту Івано-

Франківської області у 2016 році порівняно

з 2015 роком становив 101,2% (у цінах

попереднього року).

У міжрегіональному рейтингу за цим

показником область посіла 15 місце.

Індекси фізичного обсягу
валового регіонального продукту

(у цінах попереднього року; відсотків)

___________
1 Попередні дані.

1
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Споживчі  ціни

Індекс споживчих цін в Україні за 2016 рік

склав 112,4%, в області – 110,9% (за 2015р. –

143,3% та 143,4% відповідно), що відповідає

3 місцю серед регіонів держави.

Індекси  споживчих  цін  в  Україні  та  області  

у  2015-2016 роках

Індекси  споживчих  цін  за  основними  

групами  товарів  та  послуг  в  області

2015 2016

Індекси споживчих цін 143,4 110,9

Продукти харчування та 

безалкогольні напої 142,3 103,6

Алкогольні напої, тютюнові вироби 120,2 122,0

Одяг і взуття 124,6 106,5

Житло, вода, електроенергія, газ та 

інші види палива 227,9 139,3

Предмети домашнього вжитку, 

побутова техніка та поточне 

утримання  житла 138,2 106,8

Охорона здоров’я 130,8 107,0

Транспорт 118,3 111,4

Зв’язок 106,3 103,1

Відпочинок і культура 130,6 109,2

Освіта 114,3 116,3

Ресторани та готелі 115,9 110,5

Різні товари та послуги 131,7 110,0

Індекси  споживчих  цін  за  регіонами  України

(грудень 2016р. до грудня 2015р.; відсотків)

100,7 100,9 99,6 101,3 103,9 100,1 99,8 99,5 99,8 102,1 101,6 100,9 101,0

100,7 100,9

99,6

101,0

103,5

100,1 99,8 99,9 99,7

101,8

102,8

101,8

100,9

Область Україна

1
1
0
,0

1
1
0
,7

1
1
0
,9

1
1
1
,0

1
1
1
,4

1
1
1
,6

1
1
1
,6

1
1
1
,7

1
1
1
,8

1
1
1
,9

1
1
2
,2

1
1
2
,2

1
1
2
,3

1
1
2
,3

1
1
2
,6

1
1
2
,7

1
1
2
,7

1
1
2
,8

1
1
2
,8

1
1
3
,6

1
1
4
,0

1
1
4
,1

1
1
4
,2

1
1
4
,2

Україна - 112,4

(до попереднього місяця, відсотків)

(грудень до грудня попереднього року; відсотків)
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Споживання продуктів харчування

За кількістю спожитих в розрахунку на
одну особу молока та молочних продуктів, кар-
топлі у 2016 році область серед регіонів України
посіла 1 місце, за кількістю спожитих хлібних
продуктів – 6 місце, цукру – 12, плодів, ягід та
винограду – 13, олії – 17, овочевої продукції,
яєць, м’яса та м’ясопродуктів, риби та
рибопродуктів – 22−23 місця.

Споживання продуктів харчування

2015 2016

М’ясо та м’ясопродукти (у перерахунку 

на м’ясо; включаючи сало і субпродукти 

в натурі) 41,7 42,6

Молоко та молочні продукти                                

(у перерахунку на молоко) 259,3 281,4

Яйця, шт 257 242

Риба та рибопродукти 5,3 6,3

Цукор 36,7 34,9

Олія 12,2 11,4

Картопля 183,0 189,6

Овочі та баштанні продовольчі культури 135,1 138,4

Плоди, ягоди та виноград 

(без переробки на вино) 44,2 46,2

Хлібні продукти (хліб, макаронні вироби 

у перерахунку на борошно; борошно, 

крупи, бобові) 112,4 111,3

(на одну особу за рік; кг)

Калорійність середньодобового раціону населення

області порівняно з середньою по Україні є вищою на 6,9%

і склала 2930 ккал на одну особу. За цим показником область

посіла 3 місце серед регіонів держави.

111,3

46,2

138,4

189,6

11,4

34,9

6,3

242

281,4

42,6

101,0

49,7

163,7

139,8

11,7

33,3

9,6

267

209,5

51,4

Хлібні продукти

Плоди, ягоди, виноград

Овочі та баштанні 
продовольчі культури

Картопля

Олія

Цукор

Риба та рибопродукти

Яйця, шт

Молоко та молочні 
продукти

М’ясо та м’ясні продукти

Україна Область

Споживання продуктів харчування у 2016 році

(на одну особу за рік; кг)
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Сільське, лісове та 
рибне 

господарство; 4,2 Промисловість; 
7,7

Будівництво; 6,0

Оптова та 
роздрібна 

торгівля; ремонт 
автотранспортних 

засобів і 
мотоциклів; 11,9

Операції з 
нерухомим 
майном; 3,1

Професійна, 
наукова і технічна 

діяльність; 2,9

Діяльність у сфері 
адміністративного 

та допоміжного 
обслуговування; 

4,6

Державне управління й 
оборона, обов'язкове 

соціальне страхування; 
6,1

Освіта; 4,5

Охорона здоров’я 
і надання 
соціальної 

допомоги; 2,9

Надання інших 
видів послуг; 18,1

Інші; 28,0

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

2016 2017

Усього юридичних осіб 24326 25679

Фермерське господарство 629 646

Приватне підприємство 4761 4719

Державне підприємство 68 67

Комунальне підприємство 305 311

Дочірне підприємство 305 298

Акціонерні товариства 239 231

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 6725 7364

Кооперативи 577 589

Органи влади, організації

(установи, заклади) 3424 3410

Громадська організація 2262 2447

Релігійна організація 1223 1235

Профспілка, об’єднання 

профспілок 988 1307

Благодійна організація 534 570

Об’єднання співласників

багатоквартирного будинку 477 660

Інші організаційні форми 1809 1825

(на початок року)

Кількість відокремлених підрозділів юридичних осіб
(на початок року)

Кількість юридичних осіб 

за організаційними формами

2016 2017

Усього відокремлених підрозділів

юридичних осіб 1237 1376

з них

філія (інший відокремлений підрозділ) 1215 1349

представництво 22 27

(відсотків до загальної кількості)

Розподіл  юридичних осіб 

за видами економічної діяльності 

на 1 січня 2017 року
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Діяльність підприємств

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)

(млн.грн)

2015 2016

Усього 82,3 89,3

великі підприємства 8,5 8,6

середні підприємства 43,6 48,3

малі підприємства 30,2 32,4

10,4 9,6

52,9 54,1

36,7 36,3

2015 2016

Малі

Середні

Великі

У 2016 році в області діяло 6,9 тис. підприємств,
що у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення
становило 50 одиниць. Частка великих підприємств
у їх загальній кількості склала 0,1%, середніх – 4,2%,
малих – 95,7%. Серед малих підприємств 83,3%
складають мікропідприємства.

За часткою малих підприємств область посіла
4 місце серед регіонів країни.

Структура кількості найманих працівників
за розмірами підприємств

2015 2016

Усього 53860,8 67963,5

великі підприємства 7544,9 13549,0

середні підприємства 32812,5 36068,6

малі підприємства 13503,4 18345,9

14,0 19,9

60,9 53,1

25,1 27,0

2015 2016

Малі

Середні

Великі

У структурі реалізованої продукції (товарів,
послуг) підприємствами промисловості
забезпечено 34,9% загального обсягу, оптової та
роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних
засобів і мотоциклів – 26,5%, сільського, лісового та
рибного господарства – 15,6%, транспорту,
складського господарства, поштової та кур’єрської
діяльності – 9,3%.

(відсотків до загальної кількості)

Кількість найманих працівників
(тис. осіб) Структура обсягу реалізованої продукції

(товарів, послуг) за розмірами підприємств

(відсотків до загальної кількості)
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Промисловість

Індекс промислової продукції у 2016 році

порівняно з 2015 роком становив 95,5%, у т.ч.

у добувній промисловості і розробленні кар’єрів –

90,3%, переробній промисловості – 102,3%, постачанні

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –

93,4%.

Індекси промислової продукції області

93,9

96,6
97,8 97,6

96,7
95,5 95,7

94,7

92,3

90,4 89,9 89,1

87,9 88,2

90,0
92,3

92,1

92,1 91,7 92,3

93,1 94,0 94,4
95,5

2015 2016

(наростаючим підсумком з початку року; 

відсотків до відповідного періоду попереднього року)

Приріст,        

зниження (-)

Збільшили підприємства:

з виготовлення виробів із деревини, виробниц-

тва паперу та поліграфічної діяльності 3,3%

з виробництва гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 8,7%

металургійного виробництва, виробництва

готових металевих виробів, крім машин і 

устатковання 26,6%

машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устатковання 56,1%

Зменшили підприємства:

із постачання електроенергії, газу, пари                            

та кондиційованого повітря 6,6%
добувної промисловості і розроблення кар’єрів

9,7%

із виробництва хімічних речовин і хімічної

продукції із виробництва хімічних речовин і 

хімічної продукції 15,6%

текстильного виробництва, виробництва одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
30,9%

з виробництва харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 33,2%

У 2016 році порівняно з 2015 роком обсяги

виробництва промислової продукції
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Виробництво найважливіших видів харчових  
продуктів, напоїв на  одну  особу

(кг)

2015 2016

М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене 0,9 1,5

М'ясо великої рогатої худоби заморожене 0,7 0,7

М'ясо свиней свіже чи охолоджене 6,8 5,6

М’ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене 6,0 4,1

М’ясо свійської птиці заморожене 1,3 0,5

Вироби ковбасні 1,2 1,0

Соки фруктові та овочеві (крім сумішей) 0,7 0,3

Молоко рідке оброблене (пастеризоване, 
стерилізоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване) 3,6 3,9

Масло вершкове 0,3 0,3

Сир свіжий неферментований (недозрілий і 
невитриманий; уключаючи сир із молочної 
сироватки та кисломолочний сир) 0,3 0,4

Сири сичужні та плавлені 0,1 0,1

Йогурт та інші ферментовані чи сквашені 
молоко та вершки 2,0 2,0

Борошно 35,4 31,3

Крупи 1,7 0,7

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання 20,0 18,9

Печиво солодке і вафлі 4,4 3,5

Води натуральні мінеральні негазовані, л 5,0 7,2

Води натуральні мінеральні газовані, л 8,0 8,4

Води непідсолоджені й неароматизовані інші, лід
та сніг (крім мінеральних та газованих вод), л 11,3 6,8

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) за видами діяльності у 2016 році1

Млн.грн
У % до 
підсум-

ку

Промисловість 37252,4 100,0
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 3967,0 10,6
Переробна промисловість 16556,5 44,5

виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 2820,7 7,6
текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 432,5 1,2
виготовлення виробів з деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна діяльність  4899,5 13,2
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення …2 …2

виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 1241,8 3,3
виробництво основних фармацевтичних 
продуктів та фармацевтичних препаратів …2 …2

виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 4200,0 11,3
металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин                           
і устатковання 593,5 1,6
машинобудування, крім ремонту та монтажу 
машин і устатковання 1915,4 5,1

Постачання електроенергії, газу, пари                              
та кондиційованого повітря 16413,6 44,1
Водопостачання; каналізація, поводження                   
з відходами 315,3 0,8

1 Інформація сформована із урахуванням розподілу даних структурних
підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-
територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону
України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної
інформації

.
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Сільське господарство
Продукція сільського господарства

у 2016 році

Млн.грн
У % до 

2015р.

Продукція сільського господарства 5795,3 101,7

сільськогосподарські підприємства 1807,0 102,7

господарства населення 3988,3 101,3

Продукція рослинництва 2964,3 109,4

сільськогосподарські підприємства 1009,8 122,3

господарства населення 1954,5 103,8

Продукція тваринництва 2831,0 94,7

сільськогосподарські підприємства 797,2 85,4

господарства населення 2033,8 99,0

Культури зернові                                         

та зернобобові                            15,0

Культури технічні                        7,8 

Картопля, культури овочеві 

та баштанні продовольчі           23,6

Культури плодові, ягідні  

та виноград                                   2,3

Культури кормові                        2,1

Інша продукція рослинництва   0,4

Структура продукції сільського господарства
у 2016 році

(відсотків до загального обсягу)

Вирощування сільсько-

господарських тварин     24,2          

Молоко                             20,5

Яйця                                   3,3

Інша продукція 

тваринництва                    0,8 

У розрахунку на 100 га сільськогосподарських

угідь продукції сільського господарства (у постійних

цінах 2010 року) за 2016 рік вироблено на суму

1142,9 тис.грн, на 1 особу населення – на 4196 грн.

За цими показниками область посіла відповідно

2 та 19 місця серед регіонів держави.

(у постійних цінах 2010 року)

Продукція 

тварин-

ництва

48,8

Продукція 

рослин-

ництва

51,2

Структура сільськогосподарської продукції

за категоріями господарств

(відсотків до загального обсягу)

2015 2016

Сільськогосподарські 

підприємства 30,9 31,2

Господарства 

населення 69,1 68,8
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За 2016 рік усіма категоріями господарств

більше, ніж за 2015 рік вироблено культур

зернових та зернобобових (включаючи кукурудзу)

на 12,2%, соняшнику на зерно – у 1,9 раза,

буряків цукрових фабричних – у 1,9 раза, сої –

на 15,3%, картоплі – на 3,4%, культур овочевих –

на 1,4%, культур плодових та ягідних – на 3,2%.

Виробництво культур сільськогосподарських         

у 2016 році

Тис.т
У % 

до 2015р.

Культури зернові та 

зернобобові – усього1 772,8 112,2

у тому числі

пшениця 288,6 93,9

ячмінь 131,3 109,1

кукурудза на зерно 310,1 140,2

Буряк цукровий фабричний 63,8 191,1

Соняшник1 53,1 194,9

Ріпак озимий та кольза 56,2 95,8

Соя 49,2 115,3

Картопля 975,0 103,4

Культури овочеві 172,2 101,4

Культури плодові  та ягідні 48,7 103,2
________________

1 У вазі після доробки.

Урожайність 

культур сільськогосподарських у 2016 році 

Ц з 1 га

Івано-

Франківська 

область

+ (–)  

до

2015р.

Україна

місце 

області

в Україні

Культури зернові та 

зернобобові – усього1 51,0 5,9 46,1 10

у тому числі

пшениця 47,5 3,4 42,1 6

ячмінь 44,0 1,0 33,0 6

кукурудза на зерно 69,6 12,3 66,0 13

Буряк цукровий 

фабричний 618 102 482 1

Соняшник1 23,0 0,6 22,4 15

Ріпак озимий та кольза 32,0 10,1 25,7 1

Соя 20,1 1,4 23,0 17

Картопля 164 6 166 13

Культури овочеві 165 2 211 21

Культури плодові  та 

ягідні 57,7 2,4 101,9 20
________________

1 У  вазі після доробки.

Господарствами населення одержано 99,6%

загального обсягу картоплі, 95,2% овочевих культур, 90,7%

плодових та ягідних культур. На сільськогосподарські

підприємства припадає 62,4% загальнообласних обягів

виробництва культур зернових, 92,2% буряків цукрових

фабричних, 97% сої, 99,4% соняшнику та все виробництво

ріпаку та кользи.
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Усіма категоріями господарств за 2016 рік

обсяги виробництва м’яса (у забійній масі)

порівняно з попереднім роком зменшено на 6,5%,

виробництво молока – на 1,5%, яєць – на 30,1%.

Виробництво основних видів
продукції тваринництва  у 2016 році

2015 2016
2016 у % 

до 2015

М’ясо (у забійній масі),

тис.т 85,6 80,0 93,5

Молоко,

тис.т 474,0 466,8 98,5

Яйця,

млн.шт 593,4 414,8 69,9

Кількість основних видів сільськогосподарських тварин 
на 1 січня 2017 року

Усі категорії 
господарств

У  тому  числі

сільськогоспо-
дарські 

підприємства

господарства 
населення

Велика рогата 

худоба 152,3 11,9 140,4

у т.ч. корови 98,2 4,2 94,0

Свині 317,5 214,2 103,3

Вівці та кози 29,8 4,2 25,6

Птиця 4175,7 1124,7 3051,0

Зміна кількості основних видів сільськогосподарських 
тварин на 1 січня 2017 року

96,1 99,0 101,4 102,1 94,6

98,2 97,3 94,2 99,2 98,9

Велика рогата 
худоба

У т.ч. корови Свині Вівці та кози Птиця

Область Україна

Господарствами населення на 1 січня 2017 року утриму-
валося 92,2% загальної чисельності великої рогатої худоби
(на 01.01.2016р. – 92,3%), у т.ч. корів – 95,7% (95,9%);

свиней – 32,5% (34%), птиці – 73,1% (69,1%), овець та кіз –
85,9% (89,4%).

(відсотків до 1 січня 2016 року)

(тис. голів)

У сільськогосподарських підприємствах вироб-

ництво м’яса (у забійній масі) за рік зменшено

на 13,3%, яєць – у 2,1 раза, молока – збільшено

на 4,8%. Частка цієї категорії господарств

у загальному виробництві м’яса склала 44,9%

(у 2015р. – 48,4%), молока – 3,7% (3,5%), яєць –

41,2% (59,6%).
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Обсяг 

надходжень

Середня ціна 

купівлі

т
у % до

2015р.

грн за 

т

у % до

2015р.

Сільськогосподарські тварини (у живій масі)

Загальне 

надходження 21103 70,7 х х

Куплено − усього 14418 90,8 23660,6 97,0

Надійшло на 

перероблення 

власно вирощених 

переробними 

підприємствами 

тварин 6685 47,9 х х

Молоко всіх видів

Загальне 

надходження 28232 114,0 х х

Куплено − усього 26023 118,4 4156,8 123,7

Надійшло на 

перероблення 

молока, 

виробленого 

переробними 

підприємствами 2209 79,7 х х

Надходження продукції тваринництва 
на переробні підприємства у 2016 році

Середня маса однієї голови сільськогосподарських

тварин, куплених переробними підприємствами

у 2016 році склала: великої рогатої худоби – 455 кг

(в Україні − 447 кг), свиней – 113 кг (111 кг).

Частка підприємств у масі закуплених сільсько-

господарських тварин переробними підприємствами

у 2016 році становила 97,9%, молока – 45,5%.

Велика рогата 
худоба; 23,0

Свині; 46,1

Вівці і кози; 0,1

Птиця; 30,8

Структура надходження сільськогосподарських 
тварин за їх видами на переробні підприємства

у 2016 році

(відсотків до загального обсягу надходження)
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Лісове господарство

У 2016 році підприємствами, зареєстро-

ваними на території області, яким надані

у постійне користування або власність землі

лісового фонду, реалізовано продукції (товарів,

послуг) лісового господарства (у фактичних

цінах) на 696,7 млн.грн, що на 6,7% більше,

ніж роком раніше, у т.ч. продукції

лісозаготівель – на 644,2 млн.грн (на 3%

більше).

Заготівля ліквідної деревини у 2016 році

Тис.м3

У % 

до 

2015р.

Усього 1213,2 99,2

Лісоматеріали круглі 565,2 97,4

у тому числі

для виробництва пиломатеріалів і 

заготовок 465,7 91,7

для виробництва клеєної фанери і шпону 5,9 94,4

для виробництва целюлози і деревної 

маси 80,7 145,8

інші сортименти лісоматеріалів круглих 12,9 116,6

Паливна деревина 648,0 100,8

у тому числі

дрова для опалення 306,2 98,8

дров'яна деревина для технологічних 

потреб 341,8 102,5

Відтворення лісів у 2016 році

Га
У % до 

2015р.

Відтворення лісів 3789 102,9

у тому числі

садіння і висівання лісу 1666 94,0

природне поновлення 2123 111,2

Переведення лісових культур та ділянок з 

природним поновленням у вкриті лісовою 

рослинністю землі 2742 94,1

Структура заготівлі ліквідної деревини у 2016 році

(відсотків до загального обсягу)

39,3

59,7

1,0

Від рубок головного користування

Від рубок формування і оздоровлення лісів та інших заходів, пов'язаних із 
веденням лісового господарства 

Від інших заходів, не пов'язаних із веденням лісового господарства 
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Мисливство

Право на ведення мисливського госпо-

дарства в 2016 році на площі 712,6 тис.га (майже

2% мисливських угідь в Україні) було надано

52 господарствам, що зареєстровані на території

області.

Основні показники ведення мисливського
господарства1

2016
У % до 

2015р.

Кількість користувачів мисливських угідь 52 100,0

Площа мисливських угідь, наданих у 

користування, тис.га 712,6 98,7

Площа мисливських угідь охоплених 

мисливським упорядкуванням, тис.га 697,3 96,6

Облікова кількість штатних працівників, 

зайнятих у мисливському господарстві, на кінець 

року, осіб 184 95,8

Загальні витрати на ведення мисливського 

господарства, тис.грн 9140,0 128,2

у тому числі на охорону, відтворення та облік 

диких тварин, упорядкування мисливських 

угідь 3165,9 133,8

Надходження від ведення мисливського 

господарства, тис.грн 3306,8 126,2

Чисельність мисливських тварин, тис. голів

копитні тварини 10,0 97,1

хутрові звірі 37,4 98,2

перната дичина 171,0 102,9

Кількість розплідників, ферм штучного 

розведення мисливських тварин для розселення 26 118,2

Витрати та надходження від ведення
мисливського господарства у 2016 році

1315
1868

3474

2141 2254

4640

Витрати на охорону 
диких тварин та 

боротьбу з 
браконьєрством

Витрати на збереження 
та відтворення диких 

тварин

Надходження від 
ведення мисливського 

господарства

Область Україна

Окупність ведення мисливського госпо-

дарства підприємствами, зареєстрованими на

території області, у 2016 році склала 36,2%

(в середньому по державі – 46,9%).
________________

1 Підприємствами, зареєстрованими на території області.

(у розрахунку на 1000 га мисливських угідь; грн)
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Будівництво

Індекс будівельної продукції у 2016 році

порівняно з 2015 роком становив 103,5%.

Зведення будівель зросло на 8,7%, у т.ч.

нежитлових – на 27,5%. Водночас будівництво

житлових будівель скоротилося на 12,6%,

інженерних споруд – на 2,9%.

Обсяг виконаних будівельних робіт 
за видами будівельної продукції у 2016 році

Млн.грн

У % до

загального 

обсягу
2015р

Будівництво 1499,5 100,0 103,5

Будівлі 864,4 57,6 108,7

житлові 312,1 20,8 87,4

нежитлові 552,3 36,8 127,5

Інженерні споруди 635,1 42,4 97,1

За обсягом виконаних будівельних робіт

Івано-Франківщина серед регіонів України

посіла 13 місце, за індексом будівельної

продукції – 19.

Прийняття в експлуатацію окремих об’єктів

виробничої та соціальної сфери 

2015 2016

Магістральні газопроводи і відводи від 

них, км 0,7 –

Свердловини, шт

нафтові 1 –

газові – 1

Потужності з виробництва

меблів, тис.грн – 36

конструкцій будівельних дерев’яних та 

виробів столярних й теслярських, м2 5857 385

збірних залізобетонних конструкцій і 

виробів, тис.м3 – 12

виробів сухарних, печива та здобних 

хлібобулочних виробів довготривалого 

зберігання, т 1238 –

Електростанції, що працюють на енергії 

сонця, приливів та хвиль, тис.кВт – 33,17

Дошкільні навчальні заклади, місць 380 242

Загальноосвітні навчальні заклади, 

учнівських місць 280 40

Лікарняні заклади, ліжок – 15

Амбулаторно-поліклінічні заклади, 

відвідувань за зміну 96 56
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Серед регіонів України за обсягами прийня-

того в експлуатацію житла у 2016 році область

посіла 5 місце, у розрахунку на 1000 осіб –

4 місце.

Прийнято, 

тис.м2

загальної 

площі

У % до 

загального

обсягу 
2015р.

Усього 480,8 100,0 56,2

у тому числі

будинки 

одноквартирні 373,0 77,6 75,2

будинки з двома та 

більше квартирами 107,8 22,4 29,9

гуртожитки – – –

Розподіл прийнятого в експлуатацію житла 

за місцем будівництва

53,3
43,7

46,7
56,3

2015 2016

Міські поселення Сільська місцевість

Упродовж 2016 року прийнято в експлуатацію

3832 квартири у 1780 нових житлових будинках.

Загальна площа однієї новозбудованої квартири

в області становила у середньому 125,5 м2 (в Україні –

80,2 м2).

(відсотків до загального обсягу)

Прийняття в експлуатацію житлових будівель
за їх видами  у 2016 році

У 2016 році в експлуатацію прийнято

480,8 тис.м2 загальної площі житла або 56,2% від

рівня попереднього року. У розрахунку на 1000

мешканців області збудовано 348,8 м2 загальної

площі житла (в Україні – 220,4 м2).
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Житловий фонд

2015 2016

Весь житловий фонд 35415 36242

У середньому на одного жителя, м2 25,7 26,3

Міський житловий фонд 14424 15185

У середньому на одного міського 

жителя, м2 24,1 25,4

Сільський житловий фонд 20991 21057

У середньому на одного сільського 

жителя, м2 26,9 27,1

40,7 41,9

59,3 58,1

2015 2016

(відсотків до всього житлового фонду)

Міський житловий фонд сільський житловий фонд

2015 2016

у міських 
поселеннях

у 
сільській 
місцевості

у міських 
поселеннях

у сільській 
місцевості

Питома вага 
загальної житлової 
площі, обладнаної

водопроводом 69,7 29,2 71,7 32,7

каналізацією 69,7 29,0 71,6 32,4

опаленням1
69,3 63,0 71,2 62,8

газом 87,7 83,1 89,6 82,5

гарячим
водопостачанням 58,3 22,2 57,6 23,9

На початок року в області нараховувалась 361 тис.

житлових будинків, з них 2,1 тис. – багатоповерхові

(4–9 поверхів), 87 – підвищеної поверховості (більше 10

поверхів). Загальна кількість квартир в області становила

523,4 тис. За кількістю кімнат переважали дво- і

трикімнатні квартири – 37,8% і 30,1% від загальної

кількості квартир відповідно.

(відсотків)
(тис.м2 загальної площі)

1 За оцінкою Державної служби статистики України.

Обладнання житлового фонду

1 Центральним та від індивідуальних установок.

Житловий фонд

Структура житлового фонду
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Капітальні інвестиції

За 2016 рік підприємствами та організаціями області
освоєно 7947,6 млн.грн капітальних інвестицій.

Індекс капітальних інвестицій порівняно з

2015 роком становив 65,3%.

Капітальні інвестиції

Структура капітальних інвестицій 

за джерелами фінансування

(відсотків до загального обсягу)

(відсотків до відповідного періоду
попереднього року)

У розрахунку на одну особу населення області

освоєно 4757,1 грн капітальних інвестицій (в Україні –

7642,9 грн), що відповідає 16 місцю серед регіонів

держави.

Структура капітальних інвестицій у 2016 році

Освоєно (використано) 

капітальних інвестицій

млн.грн

у % до 

загального 

обсягу

Усього 7947,6 100,0

Інвестиції в матеріальні активи 7900,9 99,4

житлові будівлі 2124,2 26,7

нежитлові будівлі 2178,4 27,4

інженерні споруди 1059,7 13,3

машини, обладнання та інвентар 1672,3 27,1

транспортні засоби 595,1 7,5

земля 95,1 1,2

довгострокові біологічні активи 

тваринництва та рослинництва 42,1 0,5

інші матеріальні активи 134,0 1,7

Інвестиції в нематеріальні активи 46,7 0,6

з них

програмне забезпечення та бази даних 13,7 0,2

права на комерційні позначення, 

об’єкти промислової власності, 

авторські та суміжні права, патенти, 

ліцензії, концесії тощо 9,1 0,1

8,0 4,7

22,0
22,9

62,7

58,4

6,0

11,5

1,3 2,5

2015 2016

кошти державного 
бюджету

кошти місцевих 
бюджетів

власні кошти 
підприємств та 
організацій

кошти населення на 
будівництво житла

інші джерела 
фінансування
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Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)

Обсяг залучених з початку інвестування
в економіку області прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) на 31 грудня 2016 року

становив 818,2 млн.дол. США, що на 2,2% менше
обсягів інвестицій на початок 2016 року,
у розрахунку на одну особу населення –
593,6 доларів.

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) 
за основними видами економічної діяльності 

станом на 31 грудня 2016 року

(відсотків до загального обсягу)

Прямі іноземні інвестиції за групами країн

Промисловість; 
73,8

Оптова та 
роздрібна 
торгівля; 

13,3

Сільське, лісове 
та рибне 

господарство; 7,8

Будівництво; 
2,9

Інші галузі; 
2,2

Надійшло 

у 2016р.

На

31 грудня 2016р.

Усього 25,2 818,2

у тому числі  

з країн ЄС 5,9 743,7

з інших країн світу 19,3 74,5

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) 
за основними країнами станом на 31 грудня 2016 року

5,2

0,5

0,6

0,6

0,7

1,2

1,6

2,3

3,1

3,4

3,5

4,7

22,6

50,0

Інші

Угорщина

Туреччина

Швейцарія

Італія

Австрія

Віргінські Острови (Британські)

Велика Британія

Німеччина

Данія

Сербія

Польща

Нідерланди

Кіпр

(млн.дол. США)

(відсотків до загального обсягу)
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Зовнішня торгівля

Обсяги експорту товарів суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності області у
2016 році становили 573,7 млн.дол. США,
імпорту – 406 млн.дол. США. Позитивне
сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало
167,7 млн.дол. США, коефіцієнт покриття
експортом імпорту – 1,41.

Зовнішня торгівля товарами 

у 2016 році

Експорт Імпорт

млн.

дол. 

США

у % до 

2015р. 

млн.

дол. 

США

у % до 

2015р. 

Січень–березень 106,8 133,0 85,2 127,9

Січень–червень 248,4 144,3 193,0 136,4

Січень–вересень 393,5 144,1 299,2 137,6

Січень–грудень 573,7 153,8 406,0 137,9

Частка країн ЄС у зовнішній торгівлі товарами 

у 2016 році

Експорт Імпорт

Січень–березень 62,3 79,3

Січень–червень 65,2 77,5

Січень–вересень 67,0 76,8

Січень–грудень 58,4 74,8

Обсяги зовнішньої торгівлі товарами 

з окремими країнами у 2016 році

88,2

44,8

33,6
28,4

16,1
19,4 18,2 17,4

35,1
30,4

55,2

30,0

4,8

75,6

31,7

20,9

Румунія Італія Польща Чехія Нідерланди Німеччина Китай Російська 
Федерація

Експорт імпорт

(відсотків до загального обсягу)

(млн.дол. США)

За обсягами експорту товарів у 2016 році
область посіла 14 місце серед регіонів країни,
за темпами зростання обсягів експорту –
2 місце.
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Географічна структура експорту товарів Товарна структура експорту 

3,0

3,2

3,4

3,5

3,5

4,2

4,9

5,9

7,8

15,4

0,8

0,8

5,2

0,1

0,7

0,5

5,6

7,4

7,1

10,6

0 5 10 15 20

Єгипет

Китай

Німеччина

Індія

Бельгія

Корея, Республіка

Чехія

Польща

Італія

Румунія 

2015 2016

6,1

2,2

2,9

3,0

3,1

3,5

5,9

16,5

21,4

35,4

11,3

8,5

5,7

6,0

4,6

6,2

12,8

19,8

17,8

7,3

0 10 20 30 40

Інші

Продукція хімічної та 
пов'язаних з нею галузей 

промисловості

Маса з деревини або інших 
волокнистих целюлозних 

матеріалів

Шкури необроблені, шкіра 
вичищена

Текстильні матеріали та 
текстильні вироби

Полімерні матеріали, пластмаси 
та вироби з них

Живі тварини; продукти 
тваринного походження

Деревина і вироби з деревини

Машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне 

обладнання

Продукти рослинного 
походження

2015 2016

223,4

136,8

1305,2

767,9

3724,5

99,5

625,6

604,1

168,3

122,1

747,1

184,4

88,5

101,2

78,3

78,2

39,2

128,0

70,5

Відсотків до загального обсягу
Відсотків до загального обсягу

Відсотків            
до 2015р. Відсотків 

до 2015р. 
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4,7

5,2

7,4

7,5

7,8

8,6

13,6

18,6

5,8

8,9

3,3

8,4

6,3

3,5

9,4

19,0

0 5 10 15 20

Угорщина

Російська 
Федерація

Чехія

Італія

Китай

Румунія

Польща

Німеччина

2015 2016

Географічна структура імпорту товарів Товарна структура імпорту 

12,8

1,9

5,2

6,8

7,6

11,3

19,7

34,7

14,4

2,6

6,6

7,8

6,2

16,1

26,0

20,3

0 10 20 30 40

Інші

Мінеральні продукти

Текстильні матеріали та 
текстильні вироби

Недорогоцінні метали та вироби 
з них

Маса з деревини або інших 
волокнистих целюлозних 

матеріалів

Продукція хімічної та пов'язаних 
з нею галузей промисловості

Полімерні матеріали; пластмаси 
та вироби з них

Машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне 

обладнання

2015 2016

235,4

120,9

99,3

135,0

198,7

170,9

338,3

121,8

79,4

307,0

110,6

96,7

168,7

104,5

108,0

Відсотків до загального обсягу Відсотків до загального обсягу
Відсотків 
до 2015р.

Відсотків 
до 2015р. 
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Внутрішня торгівля

Індекси обороту роздрібної торгівлі
у 2016 році

Івано-Франківська 

область
Україна

Січень–березень 101,3 101,6

Січень–червень 102,8 102,3

Січень–вересень 103,7 103,3

Січень–грудень 103,4 104,0

Розподіл обороту роздрібної торгівлі
за суб’єктами торгівлі у 2016 році

Підприємства 
роздрібної 

торгівлі
31%

Фізичні особи-
підприємці

63%

Організовані ринки з 
продажу 

сільгосппродуктів та 
неформальні ринки

6%

Оборот роздрібної торгівлі

85,0

89,7 89,3

86,3 85,6 85,1 84,9
86,2 86,5 86,4 86,1 86,7

106,3
104,3

101,3

105,1
103,4 102,8 103,7 103,8 103,7

101,9
102,9 103,4

2015 2016

Оборот роздрібної торгівлі у 2016 році становив

37,8 млрд.грн, у розрахунку на одну особу реалізовано

товарів у роздріб на 27,3 тис.грн (в Україні –

на 27,1 тис.грн).

За індексом обороту роздрібної торгівлі за 2016 рік

область посіла 11 мвсце серед регіонів України.

(відсотків до відповідного періоду 
попереднього року)

(наростаючим підсумком з початку року; 

відсотків  до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків до загального обсягу)
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Транспорт

Вантажні перевезення 
у 2016 році

Тис.т

У % до

загального 

обсягу
2015р.

Транспорт 20584,4 100,0 110,7

залізничний1 4917,1 23,9 115,1

автомобільний2 15667,3 76,1 109,4

Залізницею у 2016 році відправлено

мінеральних будівельних матеріалів на 22,3% більше,

ніж у 2015 році. Водночас, зменшилось відправлення

лісових вантажів у 3,5 раза, чорних металів –

у 2 рази, зерна і продуктів перемелу – на 35,3%,

нафти і нафтопродуктів – на 19,7%.

1 Відправлення вантажів.
2 Включаючи перевезення, виконані підприємствами для власних потреб та

з урахуванням комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними

особами-підприємцями.
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Пасажирські перевезення 
у 2016 році

У області 66,5% автомобільних перевезень

здійснювалося автотранспортом фізичних осіб-

підприємців. У 2016 році їх послугами скористались

37,6 млн. пасажирів, що на 38,1% менше, ніж у

попередньому році.

Тис. 

пасажирів

У % до

загального 

обсягу
2015р.

Транспорт 76723,4 100,0 72,8

залізничний1 5630,7 7,3 103,9

автомобільний2 56824,0 74,1 71,0

тролейбусний 14268,7 18,6 98,6

1 Відправлення пасажирів.
2 З урахуванням автомобільних пасажирських перевезень, виконаних

фізичними особами-підприємцями.
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