
Пропонує Вашій увазі

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ



Містить широкий спектр статистичних показників
соціально-економічного становища області у 2020 році
порівняно з попередніми роками. Окремі показники
подаються у ретроспективі.

Збірник сформовано за 25 розділами в яких
висвітлено показники системи національних рахунків,
матеріального виробництва, фінансової та соціальної
сфери, населення, статистичні показники регіонів України.

Видання буде корисним джерелом інформації для
працівників державних установ, викладачів, студентів,
науковців, бізнесменів, підприємців, фінансистів, усіх, хто
вивчає і цікавиться питаннями соціально-економічного
розвитку регіону.



Чисельність наявного населення 

2. НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ

Наведено дані про чисельність наявного та
постійного населення, його розміщення на
території області, статево-віковий склад,
народжуваність, смертність, кількість шлюбів та
розлучень, міграційні процеси

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4.ДОХОДИ  ТА  УМОВИ  ЖИТТЯ

Включено показники, які характеризують
умови життя населення області: доходи і витрати
домогосподарств, структуру споживання продук-
тів харчування, наявність товарів тривалого
користування

3.РИНОК  ПРАЦІ

Наведено показники, які характеризують
зайнятість та безробіття населення, розміри
номінальної та реальної заробітної плати,
використання робочого часу та середню кількість
штатних працівників

2015 2018 2019 2020

Середньомісячна заробітна плата

Забезпеченість населення житлом

5. НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО

Відображено показники житлового фонду,
його обладнання, забезпеченості населення
житлом, а також відомості щодо ветхого та
аварійного житлового фонду

2010 2015 2018 2019 2020

6. ОСВІТА

Розділ вміщує показники щодо закладів
дошкільної, загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої та
вищої освіти, діяльності аспірантури

7. ОХОРОНА  ЗДОРОВ’Я  ТА  
СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ

Наведено показники щодо лікарняних
закладів, кількості лікарів та середнього
медичного персоналу, соціального захисту осіб з
інвалідністю, громадян похилого віку, надання
державних допомог малозабезпеченим верствам
населення



8.  КУЛЬТУРА,  ВІДПОЧИНОК,  
СПОРТ  І  ТУРИЗМ

Пропонується статистична інформація про
заклади культури, а також дані, що
характеризують розвиток фізичної культури і
спорту, відпочинку, туризму в області

9. ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ
У розділі міститься інформація про кількість

виявлених злочинів за видами, кількість
засуджених осіб, кількість і склад дітей, які
перебували на обліку в підрозділах превентивної
діяльності. Наведені дані про послуги державних
нотаріальних контор

Викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

10. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА 
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

Інформація, наведена у розділі, відображає
техногенне навантаження на навколишнє природне
середовище області, зокрема щодо викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
скидання зворотних вод у водні об’єкти, утворення
та поводження з відходами. Представлено дані
щодо капітальних інвестицій та поточних витрат на
охорону навколишнього природного середовища

2010 2015 2018 2019 2020

11. НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ

Представлено інформацію про валовий
регіональний продукт та його складові, зокрема
про випуск товарів та послуг, валову додану
вартість. Дані наведено у цілому по області, у
розрахунку на одну особу, за видами економічної
діяльності

Валовий регіональний продукт 
у розрахунку  на  одну  особу

2015 2016 2017 2018 2019

12. ГРОШОВО-КРЕДИТНА  СФЕРА

Розділ уміщує інформацію щодо показників
банківської статистики за даними Національного
банку України

13. ЦІНИ

Розділ висвітлює індекси споживчих цін
(ІСЦ), динаміку ІСЦ на основні групи товарів та
послуг, а також індекси цін продукції сільського
господарства, реалізованої підприємствами

Індекси  споживчих  цін

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



14. ЄДИНИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  РЕЄСТР
ПІДПРИЄМСТВ  ТА  ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

Інформація наведена за даними ЄДРПОУ щодо
кількості юридичних осіб за містами та районами,
організаційними формами господарювання, за
видами економічної діяльності

Кількість юридичних осіб 

2010 2018 2019 2020

15. ЕНЕРГЕТИКА

Розділ вміщує показники, що характеризують
використання палива за видами, потужність і
відпуск енергії за джерелами постачання,
використання енергії за основними видами
економічної діяльності

16. ПРОМИСЛОВІСТЬ

Представлено дані про обсяги реалізованої
промислової продукції, індекси промислової продукції
за видами діяльності, виробництво окремих видів
промислової продукції у натуральному виразі

Індекси промислової продукції 

2015 2018 2019 2020

17. СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО,
МИСЛИВСТВО, ЛІСОВЕ  ГОСПОДАРСТВО, 
РИБНЕ  ГОСПОДАРСТВО 

У розділі наведено показники, що
характеризують ресурсні можливості сільського
господарства області, обсяги та ефективність
виробництва продукції рослинництва та
тваринництва, реалізацію сільськогосподарської
продукції. Також відображено основні економічні
показники лісового, мисливського та рибного
господарства

18. БУДІВНИЦТВО

Представлено інформацію про обсяги виробленої
будівельної продукції, індекси будівельної продукції,
прийняття в експлуатацію загальної площі житла та
кількість збудованих квартир

Індекси будівельної продукції

2011 2015 2018 2019 2020

19. КАПІТАЛЬНІ  ІНВЕСТИЦІЇ

Вміщено інформацію про обсяги та структуру
капітальних інвестицій, їх склад за видами активів,
джерелами фінансування, видами економічної
діяльності, а також про індекси капітальних
інвестицій



24. НАУКА  ТА  ІННОВАЦІЇ

Розділ містить основні статистичні дані, що
характеризують науковий потенціал області, витрати
організацій на виконання наукових досліджень і
розробок, стан інноваційної діяльності промислових
підприємств

21. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Представлено дані про обсяги зовнішньої
торгівлі товарами та послугами. Відомості надані за
країнами світу, товарними групами, за видами
послуг

Вагомі країни-партнери в  експорті  товарів

22. ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Наведено інформацію про обсяги та
структуру оптового та роздрібного товарообороту,
індексів фізичного обсягу роздрібного
товарообороту підприємств, частки продажу
вітчизняних товарів

23. ДІЯЛЬНІСТЬ  ПІДПРИЄМСТВ

Розділ містить інформацію про основні
показники, що характеризують стан та тенденції
розвитку суб’єктів господарювання, до яких
належать підприємства юридичні особи та фізичні
особи підприємці. Наведено дані про кількість
підприємств, зайнятих та найманих працівників,
обсяги реалізованої продукції, а також фінансові
результати діяльності підприємств

Наведена порівняльна характеристика основних
соціально-економічних показників стану та тенденцій
розвитку регіонів України

25. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ПОРІВНЯННЯ

20. ТРАНСПОРТ

Перевезення пасажирів

Розділ вміщує інформацію про обсяги
перевезення вантажів та пасажирів за видами
транспорту, шляхи сполучення тощо

2010 2015 2018 2019 2020



З питань замовлення статистичного збірника 

звертайтеся 
У Головне управління статистики

в Івано-Франківській області

Адреса: 76018, м.Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 6

Телефон: (0342)79-20-43, (0342) 53-15-48

Факс: 53-03-65

Електронна адреса: ifgus@ifstat.gov.ua

Вебсайт: www.ifstat.gov.ua




