
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2021 РІК 
(Повідомлення Головного управління статистики у Вінницькій області) 

Чисельність наявного населення Вінницької області, 
за оцінкою, на 1 грудня 2021р. становила 1511,6 тис. осіб. 
За січень–листопад 2021р. чисельність населення 
зменшилася на 17549 осіб. Зменшення чисельності 
населення області відбулося як за рахунок природного 

НАСЕЛЕННЯ 

Чисельність  
населення 

зменшилася  
на 17549 осіб.  

скорочення – 15317 осіб, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 
2232 особи. Обсяг природного скорочення населення, порівняно з січнем–
листопадом 2020р., збільшився на 3000 осіб. 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 

Середня номінальна заробітна плата штатного 
працівника (дані наведено по юридичних особах  
та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю 
найманих працівників 10 і більше осіб) у грудні 2021р. 
становила 15472 грн, що в 2,4 раза вище рівня 
мінімальної заробітної плати (6500 грн). Порівняно  
з листопадом 2021р. розмір середньої номінальної 
заробітної плати збільшився на 18,5%, а відносно грудня 
2020р. – зріс на 26,3%.  

Розмір 
заробітної 

плати у грудні 
2021 року зріс  

на 26,3% 
відносно  

грудня 2020 

Найвищий рівень середньої заробітної плати у грудні 2021р. був  
у працівників фінансової та страхової діяльності, державного управління  
й оборони; обов’язкового соціального страхування який перевищив середній 
розмір по економіці області в 1,4 раза. Разом з тим, найменш оплачуваними  
у грудні були працівники, зайняті у сфері розміщування й організації харчування 
(56,4% середнього рівня по економіці області). Серед промислових видів 
діяльності найвищі нарахування зафіксовано на підприємствах по виробництву  
електричного устаткування, де рівень заробітної плати перевищив середній 
показник по економіці області у 1,8 раза.  

Порівняно з попереднім місяцем сума заборгованості з виплати заробітної 
плати (дані наведено по юридичних особах, активних на початок року,  
із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) зменшилась на 27,4% 
або на 9973,9 тис.грн і на 1 січня 2022р. становила 26447,5 тис.грн (0,8% фонду 
оплати праці, нарахованого за грудень 2021р.).  

Впродовж грудня 2021р. кількість працівників, які вчасно не отримали 
заробітну плату, зменшилася на 23,4% і на 1 січня 2022р. становила  1888 осіб. 
Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 14008 грн, що 
становить 90,5% середньої заробітної плати, нарахованої за грудень  2021р. 

За даними органів прокуратури протягом 2021р. 
обліковано 10144 кримінальних правопорушення 
(злочини, виявлені органами Національної поліції, 
органами, що здійснюють контроль за додержанням 
податкового законодавства, органами безпеки  
та органами Національного антикорупційного бюро 
та органами Державного бюро розслідувань),  
що на 1,0% більше, ніж у 2020р. 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Кримінальні 
правопорушення  

у 2021 
збільшилися  

на 1,0% відносно 
2020 

Від злочинів у 2021р. потерпіло 7212 осіб (на 9,7% більше, ніж  
у 2020р.), із числа яких 2111 жінок, 301 особа похилого віку, 11 осіб  
з інвалідністю, 183 неповнолітніх та 124 дитини до 14 років. Найбільша 
кількість потерпілих (52,2%) від крадіжок та шахрайств – відповідно,  
3174 та 592 особи, серед яких 33,9% – жінки (1278 осіб).  

Серед виявлених осіб (3651), які вчинили злочини, 23,8% раніше вже 
ставали на злочинний шлях, із яких 68,4% мали незняту або непогашену 
судимість, 8,9% вчинили злочин у групі, 12,8% знаходились у стані 
алкогольного сп’яніння; 11,8% – жінки, 5,6% – неповнолітні. Питома вага 
працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент 
учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 77,0%, 
безробітних – 1,6%. 



ЦІНИ 

Індекс 
споживчих цін  

у грудні до 
листопада 2021  

становить  
 101,2% 

За розрахунками і повідомленням Держстату 
величина індексу споживчих цін (індексу інфляції)  
у грудні до листопада 2021 року в Україні становила 
100,6%, у Вінницькій області – 101,2%, з початку  
року – 110,0% та 108,7% відповідно. 

На споживчому ринку області в грудні ціни на 
продукти харчування та безалкогольні напої зросли 

на 1,6%. Найбільше (на 11,9% та 9,4%) подорожчали овочі та яйця. На 4,4–1,7% 
зросли ціни на борошно, крупи гречані, рис, масло, молоко, яловичину, 
макаронні вироби, хліб, кисломолочну продукцію. Водночас на 1,8–0,4% 
подешевшали м’ясо птиці, олія соняшникова та цукор.  

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,3%, при 
цьому тютюнові вироби подорожчали на 1,1%, алкогольні напої подешевшали 
на 0,6%. 

Одяг і взуття подешевшали на 4,3%, у т.ч. одяг – на 5,3%, взуття – на 3,6%. 
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива 

залишились на рівні попереднього місяця. 
Ціни на транспорт знизились на 0,5% за рахунок здешевлення палива та 

мастил на 3,1%. Водночас на 3,5% подорожчав проїзд у залізничному 
пасажирському транспорті. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Промислове 
виробництво  

у 2021 зменшилось 
на 1,1% порівняно  

з 2020 

У грудні 2021р. порівняно з попереднім 
місяцем та груднем 2020р. індекс промислової 
продукції становив 86,0% та 95,1%, відповідно. 

Промислове виробництво у 2021р. 
зменшилось у порівнянні з попереднім роком на 
1,1%. 

У добувній промисловості і розробленні 
кар’єрів порівняно з 2020р. обсяги промислового 
виробництва збільшились на 31,0%. 

У 2021р. у переробній промисловості обсяги промислового 
виробництва зменшились на 0,1% (за рахунок падіння у виробництві 
основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на 32,1%,  
у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри  
та інших матеріалів – на 23,2%, у виробництві хімічних речовин і хімічної 
продукції – на 14,7%, у металургійному виробництві та виробництві готових 
металевих виробів, крім машин і устатковання – на 4,1%, у виробництві 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 2,0%). 

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги 
зменшились на 12,7%. 

У 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції 
(товарів, послуг) на суму 90700,8 млн.грн. 

В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка 
(78,8%) припадає на переробну промисловість, з неї: 58,4% – на виробництво 
харчових продуктів, напоїв, 5,2% – на виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 3,7% – на машинобудування,  
3,0% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, 
крім машин і устатковання, 2,9% – на виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 2,6% – на виробництво 
хімічних речовин і хімічної продукції, 1,2% – на виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, 0,2% – на текстильне 
виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. 
Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря реалізується 17,7% продукції. 

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення  
у 2021р. становить 59,0 тис.грн. 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Індекс продукції 
сільського 

господарства 
у 2021  

становить 
122,2% порівняно з 

2020 

За попередніми розрахунками у 2021р. індекс 
продукції сільського господарства порівняно з 2020р. 
становив 122,2%, у т.ч. у підприємствах – 128,8%,  
у господарствах населення – 104,9%. 

У господарствах усіх категорій у 2021р. 
вироблено 647,0 тис.т м’яса (реалізація на забій 
сільськогосподарських тварин у живій масі), що  
на 0,8% менше проти 2020р., з них підприємствами 
вироблено  606,0 тис.т (що на рівні минулого року). 

Станом на 1 січня 2022р. загальне поголів’я великої рогатої худоби 
становило 186,0 тис. голів (на 7,3% менше, ніж на 1 січня 2021р.), у тому 
числі корів – 107,8 тис. голів ( на 6,5% менше), свиней – 197,6 тис. голів 
(зменшення на 17,7%), овець і кіз – 26,5 тис. голів (на 4,3% менше), птиці всіх 
видів – 38,2 млн. голів ( на 13,7% більше). 



Індекс будівельної 
продукції у 2021 

склав    
 120,1% порівняно 

з 2020 

БУДІВНИЦТВО 

Обсяг виробленої будівельної продукції 
(виконаних будівельних робіт) підприємствами області у 
2021р. становив 15854,4 млн.грн. 

Індекс будівельної продукції у 2021р. порівняно з 
2020р. склав 120,1%.  

Обсяг експорту  
у січні‒листопаді 
2021 становить    

 1162,9 млн.дол. США 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ 

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні–
листопаді 2021р. склав 1789,3 млн.дол. США. При 
цьому, обсяги експорту та імпорту становили, 
відповідно, 1162,9 та 626,4 млн.дол., що свідчить про 
позитивну тенденцію у розвитку торгових операцій. 
Баланс зовнішньої торгівлі товарами позитивний  
і складає 536,4 млн.дол. Зовнішньоторговельні 
операції Вінниччина здійснювала з партнерами  
із 131 країни  світу.  

Основними статтями експорту є продукти 
рослинного походження (36,1% загальнообласного 
обсягу експорту), жири та олії тваринного або 
рослинного походження (15,3%), деревина і вироби  
з деревини (11,0%), готові харчові продукти (11,7%),  

Обсяг імпорту  
у січні‒листопаді 
2021 становить  

626,4 млн.дол. США 

машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (8,6%) і живі 
тварини, продукти тваринного походження (6,5%). У загальному обсязі імпорту 
товарів машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, 
продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засоби наземного 
транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, полімерні матеріали, пластмаси та 
вироби з них, деревина і вироби з неї, недорогоцінні метали та вироби з них, 
готові харчові продукти, текстильні матеріали та текстильні вироби, мінеральні 
продукти, прилади та апарати оптичні, фотографічні, займають 92,3%.  

Оборот 
роздрібної 

торгівлі у 2021 
зріс на 18,5% 

порівняно з 2020 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо 
роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців), основним видом 
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2021р. 
становив 41508,8 млн.грн, що на 18,5% більше від обсягу  
2020р. У грудні 2021р. порівняно із груднем 2020р. оборот 
зріс на 13,4%, проти листопада 2021р. – на 16,8%. 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі 
(юридичних осіб) у 2021р. становив 24954,8 млн.грн, що на 20,9% більше 
від обсягу 2020р. У грудні 2021р. роздрібний товарооборот становив 
2696,6 млн.грн і проти грудня 2020р. зріс на 15,8%, проти листопада  
2021р. – на 16,8%.      

ТРАНСПОРТ 

Вантажообіг  
у 2021 

становить   
25,3 млрд.ткм 

У 2021р. вантажообіг підприємств транспорту 
становив 25,3 млрд.ткм, або 109,9% від обсягу 
попереднього року. Підприємствами транспорту 
перевезено 23,1 млн.т вантажів, що становить 
112,6% від обсягів 2020р. 

У 2021р.  залізничним транспортом перевезено 16,7 млн.т вантажів, що 
на 10,8% більше, ніж у 2020р. Підприємствами автомобільного транспорту  
(з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у 2021р. 
виконано вантажообіг в обсязі 1211,6 млн.ткм, який збільшився на 20,1% 
порівняно з 2020р., та перевезено 6,4 млн.т вантажів, що на 17,6% більше,  
ніж у попередньому році.  

Пасажирообіг  
у 2021  

становить  
3600,1 млн.пас.км 

Перевезення пасажирів залізничним транспортом порівняно з 
попереднім роком збільшилося на 25,7%. Послугами автомобільного 
транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-
підприємцями) скористалися 48,6 млн. пасажирів, що на 1,7% менше, ніж 
у 2020р. Міським електротранспортом перевезено 40,6 млн. пасажирів, 
що на 21,6% менше, ніж у 2020р. 

У 2021р. пасажирообіг підприємств 
транспорту становив 3600,1 млн.пас.км, або 
131,2% від обсягу 2020р. Послугами пасажирського 
транспорту скористалися 94,1 млн. пасажирів або 
89,5% від обсягу 2020р. 


