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ПЕРЕДМОВА 

  

“Статистичний щорічник Вінниччини за 2021 рік” містить широкий 

спектр статистичних показників соціально-економічного стану Вінницької 

області у 2021 році порівняно з попередніми роками. Деякі показники 

подаються у ретроспективі. 

Статистичні дані, представлені у щорічнику, дають можливість 

отримати всебічне уявлення про зміни і тенденції, що відбуваються  

в соціальній сфері та економіці Вінниччини. 

Видання складається з 25 розділів і включає 353 таблиці. До кожного 

розділу щорічника наведено короткі методологічні пояснення  

та визначення окремих понять. Для наочності розділи доповнено графіками 

та діаграмами. 

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні  

та економічні характеристики; населення та міграція; ринок праці; доходи 

та умови життя; населені пункти та житло; освіта; охорона здоров’я  

та соціальний захист; культура, відпочинок, спорт і туризм;  правосуддя  

та злочинність; навколишнє середовище та природні ресурси; національні 

рахунки; ціни; реєстр статистичних одиниць; енергетика;  промисловість; 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне 

господарство; будівництво; капітальні інвестиції; транспорт; 

зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність 

підприємств; наука та інновації; райони Вінницької області; міжобласні 

порівняння.   

Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, 

видами продукції, організаційними формами.  

В окремі розділи виділена інформація по районах області відповідно 

до адміністративно-територіального устрою, що набрав чинності відповідно 

до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-IX "Про 

утворення та ліквідацію районів» та основні показники за регіонами 

України. 



Статистичний щорічник Вінниччини за 2021 рік 
Головне управління статистики у Вінницькій області  

3 

Деякі раніше опубліковані показники попередніх років уточнені. 

Окремі макроекономічні та галузеві показники за 2021 рік є попередніми  

і будуть уточнені в наступних виданнях.  

Інформація по окремих загальноекономічних та галузевих показниках 

за 2021 рік буде оприлюднена після завершення терміну для подання 

статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України  

"Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів  

у період дії воєнного стану або стану війни". 

У збірнику інформацію за 2015–2021 роки у розділі “Міжобласні 

порівняння” наведено без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. При цьому 

забезпечено порівнянність відносних показників. Дані по Донецькій  

та Луганській областях наведені по підприємствах установах та організаціях, 

які подали звітність до органів державної статистики. 

Збірник буде корисний широкому колу користувачів: місцевим 

органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, 

працівникам державних установ, викладачам, аспірантам, студентам, всім, 

хто бажає ознайомитись з процесами, які відбуваються в економічній  

і соціальній сфері нашої області. 

Висловлюємо подяку всім установам, які подали додаткову 

інформацію, чим допомогли збагатити зміст збірника. 

Звертаємо увагу на те, що на офіційному вебсайті Головного 

управління статистики (www.vn.ukrstat.gov.ua) можна отримати більше 

інформації щодо соціально-економічного становища області.  

Використовувати дані щорічника можна тільки з посиланням  

на джерело інформації. 
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1 ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА  

ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

1.1. Геополітична  характеристика 
 

Вінницька область розташована в центральній частині України 
  

Чисельність наявного населення   1509,5 тис. осіб  (на 01.01.2022р.) 

Територія 26,5  тис.км2   

Область  утворена   27 лютого 1932 року 

Обласний  центр  місто Вінниця 
  

Кількість адміністративно-територіальних одиниць  
на 1 січня 2022 року1 
районів 6 
міст  18 
селищ міського типу 29 
сільських населених пунктів 1456 
міських територіальних громад 18 
селищних територіальних громад 22 
сільських територіальних громад 23 

______________ 
1 Тут і надалі (табл. 1.4) інформація наведена за даними офіційного веб-порталу Верховної Ради України 
відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діє після набрання чинності Постанови 
Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів». 



 

 

Протяжність  
  

з  півночі  на південь 204 км   
із  заходу на  схід 196 км 

 
Крайні точки  
  
на півночі початок р.Настя біля с.Кашперівка      

Хмільницького району 
на півдні південь від с.Велика Кісниця     

Могилів-Подільського району 
на заході місце впадіння р.Матерка в   

Дністровське водосховище 
на сході на схід від с.Тернівка Гайсинського району 

  
Суміжні держави  
  

на півдні  Республіка Молдова 

  
Суміжні області  
  
на півночі  Житомирська область 

на півдні  Одеська область 

на заході  Чернівецька та Хмельницька області 

на сході  Київська, Кіровоградська та 
 Черкаська області 

  
Відстань від Вінниці до Києва  
  
шосейними шляхами   260 км 
залізницею                   222 км 

  
Клімат помірно-континентальний  

 
Річна кількість опадів у 2021 році   (за даними Вінницького обласного 
                                                                центру Гідрометеорології, мм) 
610 мм 

 
Середня температура повітря у січні: –2,1оС;  у липні: +22,8оС 

  
Найбільші ріки (протяжність на території області; км) 
  
Південний Буг 352 

Соб 115 

Гірський Тікач 11 



 

 

     1.6. Основні соціально-економічні показники 
 

 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 
        

Валовий регіональний 
продукт (у фактичних цінах)1, 
млн.грн … 10207 23589 59871 1290972 135867 … 
        

у розрахунку  
на одну особу1, грн … 5966 14332 37270 831332 83380 … 

        

Валова додана вартість  
(у фактичних цінах)1, млн.грн … 9176 21114 51605 109751 115405 … 
        

Доходи населення1, млн.грн … 12193 33602 60923 129061 138552 1583363 

        

Індекс споживчих цін 
(грудень до грудня 
попереднього року), 
відсотків 132,3 110,7 107,0 138,8 102,4 102,9 108,7 
        

Фінансовий результат до 
оподаткування4, млн.грн 316,8 119,0 163,8 5228,7 11661,5 4345,2 … 
        

Капітальні інвестиції  
(у фактичних цінах), млн.грн … … 3544,7 7373,0 15724,9 13601,5 … 
        

Загальна площа житлових 
будівель, прийнятих в 
експлуатацію5, тис.м2 140,8 349,7 292,2 391,4 287,4 321,5 365,9 
        

Відправлення (перевезення) 
вантажів усіма видами 
транспорту6, млн.т 30,6 31,1 34,3 35,6 36,7 38,1 … 
        

Перевезення пасажирів 
транспортом загального 
користування7, млн. 207,2 247,2 238,2 242,3 204,1 102,8 … 
        

Оборот роздрібної торгівлі  
(у фактичних цінах)8, млн.грн 1267,0 4870,7 14712,5 34509,4 32144,2 33021,3 41569,6 
        

Зовнішньоторговельний 
оборот товарів,  
млн.дол. США 231,9 712,3 911,1 1113,5 2086,9 1932,3 2008,4 
        

експорт товарів 154,0 424,7 566,3 846,9 1455,3 1377,8 1309,3 
        
імпорт товарів  77,9 287,6 344,7 266,7 631,6 554,5 699,1 



 

 

Продовження табл. 1.6 

 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 
        

Зовнішньоторговельний  
оборот послуг, млн.дол. США 2,1 118,2 102,8 74,8 167,6 201,0 232,4 
        

експорт послуг 1,9 13,8 34,1 62,9 135,2 164,6 204,7 
        

імпорт послуг 0,2 104,4 68,7 11,8 32,5 36,4 27,7 
        

Чисельність постійного населен-
ня (на кінець року), тис. осіб 1780,0 1694,5 1634,1 1595,1 1538,3 1522,0 1502,4 
        

Природний приріст,  
cкорочення (–), тис. осіб –15,2 –15,8 –9,0 –9,1 –12,3 –13,9 –17,2 
        

Кількість зайнятих 
(у віці 15–70 років)9, тис. осіб 839,4 723,0 694,3 674,9 660,7 634,9 621,0 
        

Кількість безробітних (у віці  
15–70 років), (за методологією 
МОП)9, тис. осіб 79,7 52,4 76,9 66,3 68,7 75,8 77,1 
        

Рівень безробіття населення  
(за методологією МОП)9, 
відсотків 8,7 6,8 10,0 8,9 9,4 10,7 11,0 
        

Середньомісячна номінальна 
заробітна плата10, грн 159 597 1782 3396 9299 10297 12488 

______________ 
1 Тут і надалі (табл. 1.7–1.9) з 2015 року розрахунки здійснено відповідно до “Методологічних положень 
оновленої версії системи національних рахунків 2008 року” (наказ Державної служби статистики України 
від 17.12.2013 № 398).  
2 Тут і надалі (табл. 1.7) переглянуті дані регіональних рахунків за 2017–2019 роки (з урахуванням змін  
у платіжному балансі НБУ). 
3 Тут і надалі (табл. 1.7, 1.9) попередні дані. 
4 За 2000, 2005 роки наведено фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. 
5 Тут і надалі (табл. 1.7–1.9, 1.11) – у 2010, 2015, 2018, 2019 роках – з урахуванням обсягів житла, прийнятого 
в експлуатацію відповідно до порядків (накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 03.07.2018 № 158, від 24.04.2015 № 79, від 19.03.2013 
№ 95 та від 24.06.2011 № 91) та Тимчасового порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 
№ 1035); у 2017–2019 роках – нове будівництво (без урахування приросту площі, отриманої у результаті 
реконструкції). 
6 Тут і надалі (табл. 1.7–1.10) з 2005 року – з урахуванням автомобільних комерційних вантажних 
перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.  
7 Тут і надалі (табл. 1.7–1.10) з урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень, виконаних 
фізичними та  юридичними  суб’єктами малого бізнесу.  
8 Тут і надалі (табл. 1.7, 1.8) дані до 2016 року включно наведено щодо юридичних осіб  
та фізичних осіб-підприємців, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, з 2018 року – щодо 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна 
торгівля; дані за 2000, 2005, 2010 роки наведено з урахуванням роздрібного товарообороту ресторанного 
господарства. Див. методологічні пояснення до розділу 21. 
9 Тут і надалі (табл. 1.7) див. методологічні пояснення до розділу 3. 
10 Тут і надалі (табл. 1.7, 1.11) дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах 
юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 



 

 

1.7. Індекси основних соціально-економічних показників 
     

      (відсотків до попереднього року) 

 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 

Валовий регіональний продукт1 … 105,3 103,0 97,1 108,62 94,7 … 

у розрахунку на одну особу1 … 106,4 103,6 97,6 109,72 95,7 … 

Валова додана вартість1 … 103,0 103,1 96,8 108,4 94,9 … 

у розрахунку на одну особу1 … 104,1 103,7 97,3 109,4 95,9 … 

Реальний наявний дохід населення1 … 125,3 121,2 86,1 109,3 106,5 106,33 

Продукція промисловості4 113,4 113,1 106,5 104,0 114,7 94,5 100,8 

Продукція сільського господарства5 112,6 102,7 100,1 91,7 101,1 85,2 122,1 

у тому числі 
рослинництва 124,8 99,3 100,3 83,9 94,5 78,2 136,3 

тваринництва 96,4 110,2 99,3 114,7 120,0 100,6 97,7 

Капітальні інвестиції … … … 102,5 98,4 55,6 … 

Загальна площа житлових будівель, 
прийнятих в експлуатацію6 62,7 102,9 170,3 136,1 128,3 111,9 113,8 

Відправлення (перевезення) вантажів 
усіма видами транспорту7 87,9 97,8 114,3 90,9 102,8 103,9 … 

Перевезення пасажирів транспортом 
загального користування8 98,1 107,3 102,6 102,2 95,9 50,3 … 

Оборот роздрібної торгівлі9 
(у порівнянних цінах) 109,0 121,5 112,1 86,3 119,1 102,3 118,6 

Експорт товарів  87,7 112,8 118,2 114,1 101,8 94,7 95,0 

Імпорт товарів  61,1 144,6 131,1 62,3 112,2 87,8 126,1 

Експорт послуг 131,9 131,5 79,7 94,8 132,4 121,7 124,4 

Імпорт послуг 182,8 147,1 106,9 78,3 191,0 112,2 76,1 

Чисельність постійного населення 
(на кінець року) 99,0 98,9 99,4 99,5 99,0 98,9 98,7 

Кількість зайнятих (у віці 15–70 років)10 101,5 100,3 100,1 102,0 101,2 96,1 97,8 

Кількість безробітних (у віці 15–70 
років), (за методологією МОП)10 123,0 84,0 93,1 85,4 95,9 110,3 101,7 

Середньомісячна заробітна плата  
   номінальна11 123,5 137,3 120,4 120,9 119,2 110,7 121,3 

реальна 99,3 122,7 111,9 81,3 112,1 109,9 112,6 
_____________ 
1 Див. першу виноску до табл. 1.6.        
2 Див. другу виноску до табл. 1.6.      
3 Див. третю виноску до табл. 1.6.           
4 Див. методологічні пояснення до розділу 15. 
5  За 2000, 2005 роки дані у постійних цінах 2010 року. 
6 Див. п’яту  виноску до табл. 1.6. 
7 Див. шосту виноску до табл. 1.6. 
8 Див. сьому виноску до табл. 1.6. 
9 Див. восьму виноску до табл. 1.6.  
10 Див. дев’яту  виноску до табл. 1.6. 
11Див. десяту виноску до табл. 1.6. 


