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ППЕЕРРЕЕДДММООВВАА  
 

Короткий статистичний збірник пропонує Вашій увазі широкий спектр 

статистичних показників соціально-економічного становища області у              

2010–2018 роках.  

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та 
економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови 

життя, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, правосуддя та злочинність, 

навколишнє середовище, ціни, єдиний державний реєстр підприємств та організацій 

України (ЄДРПОУ) по області, промисловість, сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство, рибне господарство, будівництво, транспорт і зв’язок, 

зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, наука, технології та інновації. 
В окремий розділ виділені міжрегіональні зіставлення. 

Інформація розподілена за видами економічної діяльності, видами продукції, 
а також по містах та районах області. 

Окремі показники за 2018 рік є попередніми і розрахунковими та, ймовірно, 

будуть уточнені в наступних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені 
по відношенню до раніше опублікованих. Більш детальну соціально-економічну 

характеристику регіону буде наведено у статистичному щорічнику «Запорізька 

область за 2018 рік». 
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ССККООРРООЧЧЕЕННННЯЯ  
 

 

% – відсоток 

В – вольт 

га – гектар 

Гкал – гігакалорія 

год – година 

грн – гривня 

дал – декалітр 

дол. США – долар США 

кВ – кіловольт  

кВт – кіловат 

кВ·А – кіловольт-ампер 

кВт·год – кіловат-година 

кг – кілограм 

ккал – кілокалорія 

км – кілометр 

км² – квадратний кілометр 

 

л – літр 

м – метр 

м² – квадратний метр 

м³ – кубічний метр 

мм – міліметр 

млн. – мільйон 

од – одиниць 

пас.км – пасажиро-кілометр 

р. – рік 

рр. – роки 

т – тонна 

табл. – таблиця 

тис. – тисяча 

ткм – тонно-кілометр 

ц – центнер  

шт – штук 

 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…)  – відомості відсутні 
Нуль (0; 0,0) – явище  відбулося,  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 

«у тому числі», «з них» – наведено   не   всі   доданки   загальної   суми.   Мають 

місце  випадки,  коли  наведено  всі  доданки загальної 
суми,  а  при  округленні  сума  складових не дорівнює 

підсумку. 

Символ (к) – дані  не  оприлюднюються  з  метою  забезпечення 

виконання вимог Закону України «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності статистичної 
інформації. 

 



 

Запорізька область у цифрах – 2018 

Головне управління  статистики у Запорізькій області 

5

ЗМІСТ 
 

ПЕРЕДМОВА……………………………………….……………………………. 3 

СКОРОЧЕННЯ…..…………………………………………….….……………... 4 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ………………………………….…….……………... 4 
    

1. ООССННООВВННІІ  ГГЕЕООППООЛЛІІТТИИЧЧННІІ  ТТАА  ЕЕККООННООММІІЧЧННІІ  
ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ  ООББЛЛААССТТІІ.………..………………………. 12 

   

1.1. Геополітична характеристика області…………………………….……. 12 

1.2. Кількість адміністративно-територіальних одиниць по містах та 

районах області з урахуванням об'єднаних територіальних громад  

на 1 січня 2019 року…………………………………………………….. 14 

1.3. Основні соціально-економічні показники розвитку області……..….. 15 

1.4. Індекси соціально-економічних показників розвитку області….…… 17 

1.5. Питома вага області в Україні……………………………………..…… 18 
     

22.. ННААССЕЕЛЛЕЕННННЯЯ  ТТАА  ММІІГГРРААЦЦІІЯЯ……………………………………………………………………………….... 20 
   

2.1. Чисельність населення (за оцінкою) по містах та районах області  
на 1 січня 2019 року та середня за 2018 рік…………………………… 20 

2.2. Кількість живонароджень по містах та районах області……………… 21 

2.3. Кількість смертей по містах та районах області………………………. 22 

2.4. Природний приріст (скорочення) по містах та районах області……... 23 

2.5. Кількість смертей дітей у віці до 1 року  

по містах та районах області…………………………………………… 24 

2.6. Кількість шлюбів по містах та районах області………………………. 25 

2.7. Кількість розлучень по містах та районах області……………………. 26 

2.8. Міграційний рух населення по містах та районах  

області в 2018 році………………………………………………………. 27 
   

33.. РРИИННООКК  ППРРААЦЦІІ..…………………………………………………………………………………………………………………… 28 
   

3.1. Економічна активність населення……………………………………… 28 

3.2. Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій за 

видами економічної діяльності………………………………………… 29 

3.3. Середньомісячна номінальна та реальна заробітна  

плата штатних працівників……………………………………………... 30 

3.4. Середня номінальна та реальна заробітна плата  

штатних працівників у 2018 році……………………………………….. 30 

3.5. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників 

за видами економічної діяльності……………………………………… 31 

3.6. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників 

по містах та районах області…………………………………………… 32 

3.7. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників 

за видами економічної діяльності у промисловості………………….. 33 
   

44.. ДДООХХООДДИИ  ТТАА  УУММООВВИИ  ЖЖИИТТТТЯЯ……………………………………………………………………………… 34 
   

4.1. Доходи і витрати населення.……...……………………………………. 34 

4.2. Структура доходів населення у 2017 році…………………………….. 35 

4.3. Структура витрат та заощаджень населення у 2017 році…………….. 35 

4.4. Структура сукупних витрат домогосподарств…………….………….. 36 



 

Запорізька область у цифрах – 2018 

Головне управління статистики у Запорізькій області 
6

4.5. Структура грошових витрат домогосподарств……………………….. 37 

4.6. Грошові доходи та сукупні ресурси домогосподарств……………….. 38 

4.7. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах…………… 40 

4.8. Розподіл домогосподарств за наявністю товарів тривалого 

користування……………………………………………………………. 41 
   

55.. ООССВВІІТТАА…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 
   

5.1. Заклади освіти всіх видів………………………………………………. 42 

5.2. Кількість осіб, які навчалися в закладах освіти………………………. 43 

5.3. Заклади загальної середньої освіти…………………………………….. 43 

5.4. Змінність занять у денних закладах загальної середньої освіти…….. 44 

5.5. Розподіл учнів денних закладів загальної середньої освіти  

за мовами навчання……………………………………………………… 44 

5.6. Денні заклади загальної середньої освіти по містах  

та районах області………………………………………………………. 45 

5.7. Змінність занять у денних закладах загальної середньої освіти по 

містах та районах області………………………………………………. 47 

5.8. Випуск учнів закладів загальної середньої освіти……………………. 49 

5.9. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти…………………. 50 

5.10. Заклади вищої освіти……………………………………………………. 51 

5.11. Конкурс на вступних іспитах до закладів вищої освіти……………… 53 

5.12. Прийом студентів до закладів вищої освіти та підготовка фахівців  

за джерелами фінансування їх навчання і освітніми ступенями 

(освітньо-кваліфікаційними рівнями) в 2018 році……………………. 54 

5.13. Підготовка аспірантів…………………………………………………… 55 

5.14. Підготовка докторантів…………………………………………………. 55 
    

66.. ООХХООРРООННАА  ЗЗДДООРРООВВ’’ЯЯ  ТТАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННИИЙЙ  ЗЗААХХИИССТТ……………………..……. 56 
   

6.1. Будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з 
інвалідністю (дорослих та дітей і молоді)…………………………….. 56 

6.2. Надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам  

із мінімальними доходами……………………………………………… 56 

6.3. Надання грошової та натуральної допомоги громадянам, які 
перебували в складних життєвих обставинах у 2018 році…………… 57 

6.4. Дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї…………………… 57 

6.5. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей………………….. 58 

6.6. Надання субсидій населенню…………………………………………… 59 

6.7. Надання населенню субсидій по містах та районах області  
в 2018 році……………………………………………………………….. 60 

6.8. Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги та 

електроенергію на кінець 2017–2018 років………..…………………... 61 

6.9. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг  
у 2017–2018 роках……………………………………………………...... 61 

   

77..  ППРРААВВООССУУДДДДЯЯ  ТТАА  ЗЗЛЛООЧЧИИННННІІССТТЬЬ………………………………………………………………...... 62 
     

7.1. Кількість зареєстрованих злочинів по містах та районах області…… 62 

7.2. Кількість зареєстрованих злочинів за окремими видами…………….. 63 

7.3. Кількість злочинів, пов’язаних з наркотичними, сильнодіючими 

засобами та прекурсорами……………………………………………… 63 



 

Запорізька область у цифрах – 2018 

Головне управління статистики у Запорізькій області 

7

7.4. Кількість та склад дітей, які перебували на обліку в підрозділах 

превентивної діяльності з ювенальної превенції……………………… 64 

7.5. Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності,  
за видами правопорушень……………………………………………… 65 

7.6. Послуги нотаріальних контор………………………………………….. 66 
   

88.. ННААВВККООЛЛИИШШННЄЄ  ССЕЕРРЕЕДДООВВИИЩЩЕЕ..……………………………………..……………………………….... 67 
   

8.1. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю  

в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за 

видами економічної діяльності в 2018 році…………………………… 67 

8.2. Викиди забруднюючих речовин (без діоксиду вуглецю) та 

парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення по містах та районах області……………………………. 68 
   

9. ЦЦІІННИИ……………………………………..……………………………………………………………………....……………………..…….... 69 
   

9.1. Індекси цін…………………………………….………………..…….….. 69 

9.2. Індекси споживчих цін у 2010–2018 роках…………………………….. 69 

9.3. Індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг………….. 70 
    

10. ЄЄДДИИННИИЙЙ  ДДЕЕРРЖЖААВВННИИЙЙ  РРЕЕЄЄССТТРР  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВ  ТТАА  

ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЙЙ  УУККРРААЇЇННИИ  ((ЄЄДДРРППООУУ))  ППОО  ООББЛЛААССТТІІ……………………..…… 72 
   

10.1. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ по містах та районах області…………. 72 

10.2. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими  

формами господарювання……………………………………………… 73 

10.3. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за правовим статусом  

по містах та районах області……………………………………………. 75 

10.4. Кількість юридичних осіб, взятих на облік/знятих з обліку по 

містах та районах області за 2018 рік…………………………………. 76 

10.5. Кількість юридичних осіб, взятих на облік/знятих з обліку за 

організаційно-правовими формами господарювання за 2018 рік…… 77 

10.6. Кількість юридичних осіб за видами економічної діяльності  
на 1 січня 2019 року…………………………………………………….. 79 

    

11. ППРРООММИИССЛЛООВВІІССТТЬЬ………………………………………………………………………………………………………… 80 
   

11.1. Індекси промислової продукції за видами діяльності….….……….…. 80 

11.2. Виробництво основних видів промислової продукції………………… 81 
   

12. ССІІЛЛЬЬССЬЬККЕЕ  ГГООССППООДДААРРССТТВВОО,,  ММИИССЛЛИИВВССТТВВОО,,  ЛЛІІССООВВЕЕ  

ГГООССППООДДААРРССТТВВОО,,  РРИИББННЕЕ  ГГООССППООДДААРРССТТВВОО  …………....………………..………… 90 
    

 СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО……………..……………………....………………………………..…….. 90 
   

12.1. Індекси сільськогосподарської продукції за  

категоріями господарств……………………………………………….. 90 

12.2. Наявність основних видів техніки в підприємствах…………….……. 90 
   

 РОСЛИННИЦТВО……………………………….……………………. 91 
   

12.3. Посівні площі культур сільськогосподарських……………………….. 91 

12.4. Площа, з якої зібрано врожай………………………………………….. 92 

12.5. Виробництво культур сільськогосподарських за категоріями 

господарств……………………………………………………………… 93 

12.6. Виробництво культур сільськогосподарських………………………… 94 



 

Запорізька область у цифрах – 2018 

Головне управління статистики у Запорізькій області 
8

12.7. Урожайність культур сільськогосподарських………………………… 95 

12.8. Садівництво і виноградарство…………………………………………. 96 

12.9. Виробництво культур зернових та зернобобових по містах та 

районах області…………………………………………………………. 97 

12.10. Виробництво соняшнику по містах та районах області……………… 98 

12.11. Виробництво картоплі по містах та районах області………………… 99 

12.12. Виробництво культур овочевих по містах та районах області………. 100 

12.13. Виробництво культур плодових та ягідних  

по містах та районах області…………………………………………… 101 

12.14. Урожайність культур зернових та зернобобових по містах та 

районах області…………………………………………………………. 102 

12.15. Урожайність соняшнику по містах та районах області………………. 103 

12.16. Урожайність картоплі по містах та районах області…………………. 104 

12.17. Урожайність культур овочевих по містах та районах області………. 105 

12.18. Урожайність культур плодових та ягідних  

по містах та районах області…………………………………………… 106 
   

 ТВАРИННИЦТВО………………………………..…………………… 107 
   

12.19. Кількість сільськогосподарських тварин за  

категоріями господарств……………………………………………….. 107 

12.20. Структура сільськогосподарських тварин за категоріями 

господарств……………………………………………………………… 107 

12.21. Виробництво продукції тваринництва за категоріями господарств…. 108 

12.22. Продуктивність сільськогосподарських тварин……………………… 108 

12.23. Кількість сільськогосподарських тварин на кінець 2018 року  

по містах та районах області………………………..………………….. 109 

12.24. Виробництво продукції тваринництва по  

містах та районах області………………………………………………. 110 

12.25. Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої 
підприємствами………………………………………………………….. 113 

12.26. Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої 
підприємствами за місяцями у 2018 році……………………………… 113 

12.27. Обсяги культур зернових та зернобобових, реалізованих 

підприємствами по містах та районах області………………………… 115 

12.28. Обсяги насіння культур олійних, реалізованого підприємствами  

по містах та районах області…………………………………………… 116 

12.29. Обсяги тварин сільськогосподарських живих, реалізованих 

підприємствами по містах та районах області………………………… 117 

12.30. Обсяги молока, реалізованого підприємствами  

по містах та районах області…………………………………………… 118 
   

 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО…………….…………………………… 119 
   

12.31. Основні показники ведення лісового господарства………………….. 119 

12.32. Лісозахисні роботи……………………………………………………… 119 
   

 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО…..……….……………………..………... 120 
   

12.33. Добування водних біоресурсів за видами……………………………… 120 

12.34. Добування водних біоресурсів по містах та районах області………… 121 
    



 

Запорізька область у цифрах – 2018 

Головне управління статистики у Запорізькій області 

9

13. ББУУДДІІВВННИИЦЦТТВВОО……………………………………………………………………………………………………....………….. 122 
    

13.1. Обсяг виробленої будівельної продукції………………………………. 122 

13.2. Індекси будівельної продукції за видами……………………………… 123 

13.3. Прийняття в експлуатацію житлових будівель та кількість 

збудованих квартир у житлових будинках……………………………. 123 

13.4. Прийняття в експлуатацію житлових будівель……………………….. 124 

13.5. Прийняття в експлуатацію житлових будівель  

в міських поселеннях…………………………………………………… 125 

13.6. Прийняття в експлуатацію житлових будівель  

в сільській місцевості…………………………………………………… 126 
   

14. ТТРРААННССППООРРТТ  ІІ  ЗЗВВ’’ЯЯЗЗООКК…………………………………………………………………………………………....  127 
   

14.1. Індекси обсягу перевезення (відправлення) вантажів за видами 

транспорту………………………………………………………………. 127 

14.2. Індекси обсягу вантажообороту за видами транспорту……………… 127 

14.3. Перевезення (відправлення) вантажів за видами транспорту……….. 128 

14.4. Вантажооборот за видами транспорту………………………………… 128 

14.5. Індекси відправлення окремих вантажів залізничним транспортом 

загального користування……………………………………………….. 129 

14.6. Перевезення вантажів автомобільним транспортом по містах та 

районах області…………………………………………………………. 130 

14.7. Вантажооборот автомобільного транспорту  

по містах та районах області…………………………………………… 131 

14.8. Індекси обсягу перевезення (відправлення) пасажирів за видами 

транспорту загального користування………………………………….. 132 

14.9. Індекси обсягу пасажирообороту транспорту загального 

користування……………………………………………………………. 132 

14.10. Перевезення (відправлення) пасажирів за видами транспорту 

загального користування……………………………………………….. 133 

14.11. Пасажирооборот транспорту загального користування……………… 133 

14.12. Рухомий склад за видами транспорту та призначенням……………… 134 

14.13. Довжина шляхів сполучення…………………………………………… 134 

14.14. Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій  

та поштового зв’язку……………………………………………………. 135 

14.15. Обсяг реалізованих послуг населенню у сфері телекомунікацій та 

поштового зв’язку………………………………………………………. 136 

14.16. Кількість поштових відправлень………………………………………. 137 

14.17. Забезпеченість населення телефонними апаратами загального 

користування……………………………………………………………. 137 

14.18. Телефонні апарати мережі загального користування………………… 138 
   

15. ЗЗООВВННІІШШННЬЬООЕЕККООННООММІІЧЧННАА  ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ…………………………..………………..... 139 
   

15.1. Основні показники зовнішньоекономічної діяльності області…….… 139 

15.2. Прямі iнвестицiї (акціонерний капітал) в області та з області в 

економіку країн світу…………………………………………………… 139 
   

16. ВВННУУТТРРІІШШННЯЯ  ТТООРРГГІІВВЛЛЯЯ……………………………………………………………………………………..…… 140 
   

16.1. Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі по 

продовольчих та непродовольчих товарах……………………………. 140 



 

Запорізька область у цифрах – 2018 

Головне управління статистики у Запорізькій області 
10

16.2. Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі по містах та 

районах області…………………………………………………………. 140 

16.3. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах 

та районах області………………………………………………………. 141 

16.4. Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств 

роздрібної торгівлі за товарними групами..…………………………... 142 

16.5 Роздрібний продаж окремих продовольчих товарних груп 

підприємствами роздрібної торгівлі…………………………………… 143 

16.6 Роздрібний продаж алкогольних напоїв підприємствами  

роздрібної торгівлі………………………………………………………. 143 

16.7 Роздрібний продаж окремих непродовольчих товарних груп 

підприємствами роздрібної торгівлі…………………………………… 144 
    

17. ННААУУККАА,,  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  ТТАА  ІІННННООВВААЦЦІІЇЇ………………………………..……………………...... 145 
   

17.1. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 
розробок, за категоріями персоналу…………………………………… 145 

17.2. Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок  

за видами робіт………………………………………………………….. 145 

17.3. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 
розробок, по містах та районах області……………………………….. 146 

17.4. Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок  

по містах та районах області…………………………………………… 147 

17.5. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 
розробок, за галузями наук…………………………………………….. 148 

17.6. Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок  

за галузями наук………………………………………………………… 148 

17.7. Розподіл дослідників за статтю за галузями наук…………………….. 148 

17.8. Розподіл дослідників за статтю по містах та районах області………. 149 

17.9. Інноваційна діяльність промислових підприємств області………….. 150 

17.10. Впровадження інновацій на промислових підприємствах області…... 150 

17.11. Кількість упроваджених нових технологічних процесів на 

промислових підприємствах по містах та районах області  
у 2017 році………………………………………………………………. 151 

17.12. Кількість упроваджених нових технологічних процесів на 

промислових підприємствах за видами економічної діяльності у 

2017 році………………………………………………………………… 152 

17.13. Інноваційна діяльність промислових підприємств по містах та 

районах області у 2017 році……………………………………………. 153 

17.14. Інноваційна діяльність підприємств за видами промислової 
діяльності у 2017 році…………………………………………………... 154 

17.15. Кількість промислових підприємств, що реалізовували інноваційну 

продукцію, по містах та районах області у 2017 році………………… 155 

17.16. Кількість промислових підприємств, що реалізовували інноваційну 

продукцію, за видами діяльності у 2017 році………………………… 156 

17.17. Кількість найменувань упроваджених інноваційних видів продукції 
на промислових підприємствах по містах та районах області  
у 2017 році………………………………………………………………. 157 

   



 

Запорізька область у цифрах – 2018 

Головне управління статистики у Запорізькій області 

11

17.18. Кількість найменувань упроваджених інноваційних видів продукції 
на промислових підприємствах за видами економічної діяльності в 

2017 році…………………………………………………………………. 158 
     

1188.. ММІІЖЖРРЕЕГГІІООННААЛЛЬЬННІІ  ЗЗІІССТТААВВЛЛЕЕННННЯЯ…………………………………………………………........  159 
   

18.1. Валовий регіональний продукт за 2017 рік…………………………… 159 

18.2. Індекси промислової продукції………………………………………… 160 

18.3. Виробництво основних сільськогосподарських культур в 

господарствах усіх категорій…………………………………………… 161 

18.4. Індекси споживчих цін…………………………………………………. 164 

18.5. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі…………. 165 

18.6. Кількість зайнятого населення за методологією МОП  

у віці 15–70 років………………………………………………………... 166 

18.7. Кількість безробітного населення за методологією МОП  

у віці 15–70 років……………………………………………………….. 167 

18.8. Середньомісячна номінальна заробітна плата  

штатних працівників……………………………………………………. 168 
 


