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про основні тенденції зміни значень показників, що застосовуються для
розрахунку індексу конкурентоспроможності регіонів та індексу регіонального
людського розвитку.
Показники та напрями досліджень, що застосовуються для розрахунку
індексів конкурентоспроможності регіонів
Базові вимоги
Економічна стабільність
Темп зростання (зниження) обсягу валового регіонального продукту,
відсотків

За попередніми даними, у 2017 році відносно 2016 року індекс фізичного
обсягу валового регіонального продукту у Львівській області становив 101,5%
(у 2016 році – 99,3%).
Прибутки прибуткових підприємств (до оподаткування), тис. гривень

Прибутки прибуткових підприємств (до оподаткування) у 2017 році
склали 14479038,6 тис. грн, що на 27,5% більше, ніж у 2016 році.
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів), тис. гривень

Упродовж 2017 року на території області до місцевих бюджетів надійшло
13310,0 млн грн доходів (за загальним і спеціальним фондами із власними
надходженнями бюджетних установ, без врахування міжбюджетних
трансфертів), що на 3353,6 млн грн або 33,7 % більше порівняно з
надходженнями за 2016 рік.
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, тис. кв.
метрів

У 2017 році на Львівщині прийнято в експлуатацію 958,9 тис.м2 загальної
площі житла, що на 11,6% більше, ніж у попередньому році (у 2016 році був
допущений спад на 26,2%). У розрахунку на 1000 мешканців Львівщини було
збудовано 381,5 м2 загальної площі житла, тоді як у 2016 році – 341,5 м2.
За рахунок коштів держбюджету прийнято в експлуатацію 1,2 тис.м 2
загальної площі житла.
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Упродовж 2017 року прийнято в експлуатацію 2104 нових житлових
будівель, у тому числі 1974 одноквартирних будинків, 129 будинків з двома і
більше квартирами та 1 гуртожиток.
Понад половина (57,3%) загальної площі житла припадає на
багатоквартирне будівництво, прийняття якого зросло на 15,6%.
Більш ніж дві третини введеного в експлуатацію житла збудовано у
міських поселеннях (697,2 тис.м2 загальної площі). У порівнянні з 2016 роком
його обсяги збільшились на 6,7%. У сільській місцевості було прийнято
261,7тис.м2, що на 27,3% більше, ніж у попередньому році.
Упродовж 2017 року здано в експлуатацію 10481 квартиру, з них 8778 – у
міських поселеннях, 1703 – у сільській місцевості.
Більше половини від загальної площі введеного житла прийнято в
експлуатацію в обласному центрі – 517,6 тис.м2.
Індекс споживчих цін, відсотків до грудня попереднього року

Інфляція на споживчому ринку Львівської області за 2017 рік у цілому
становила – 13,0% (в Україні – 13,7%).
Упродовж 2017 року щомісячно (за винятком серпня) відбувалося
зростання споживчих цін, і найбільше у червні (на 2%), березні та вересні (на
1,6%). У серпні зниження темпів інфляції становило 0,3%.
До прикладу, у 2016 році дефляційні процеси спостерігались у лютому
(на 0,6%), червні (на 0,1%), липні та серпні (на 0,5%).
Найпомітніше ціни на споживчому ринку області зросли у І та ІV
кварталах – на 3,7%. У ІІ кварталі ціни підвищились на 3,5%, у ІІІ – на 1,4%. У
грудні 2017 року порівняно з листопадом 2017 року ціни на продукти
харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. На 9,3-6% підвищилися ціни
на яйця, молоко з підвищеним вмістом жиру, сало, субпродукти яловичі, овочі,
пшоно; на 4,3-3,1% – масло вершкове, кефір, сири м’які жирні, хліб. Водночас,
на 14,2% подешевшали цитрусові, на 6,1–4,3% – крупи гречані, цукор, оселедці.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 0,5%, у
тому числі тютюнові вироби – на 0,6%, алкогольні напої – на 0,4%.
У житлово-комунальній сфері на 0,3% зросли тарифи на послуги з
централізованого опалення. Разом з тим, тарифи на постачання холодної води
знизились на 1,4%, водовідведення – на 1%.
Відбулося сезонне збільшення вартості ритуальних послуг (на 22,2%).
На 4,9% зросла вартість фінансових послуг.
Підвищення цін у сфері зв’язку на 1,3% спричинено збільшенням вартості
послуг інтернету на 1,9% та мобільного зв’язку – на 1,7%.
У сфері транспорту приріст цін становив 1,8%. На 8,5% збільшилася
вартість проїзду міським маршрутним таксомотором, на 3,5% – авіаційним
пасажирським транспортом, на 3,4% – міжміським автобусом. Шини для
легкових автомобілів подорожчали на 6%, паливо та мастила – на 2,5%, легкові
автомобілі – на 1,6%.
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Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим
покриттям, кілометрів на 1000 кв. кілометрів

У 2017 році щільність автомобільних доріг загального користування з
твердим покриттям державного та місцевого значення в регіоні склала 376,2 км
на тис. кв. кілометрів (значення показника на рівні минулого року).
Пасажирооборот автомобільного транспорту (автобусів), млн пасажирокілометрів

У 2017 році усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі
4629,2 млн пас.км, що на 5,8% менше обсягу 2016 року. Послугами
пасажирського транспорту скористалися 229,1 млн. пасажирів, що на 2,3%
менше порівняно з 2016 роком. Пасажирооборот автомобільного транспорту
(автобусів) склав 2489,1 млн пасажиро-кілометрів, та зменшився відносно 2016
року на 4,7 %.
Послугами автомобільного транспорту у 2017 році скористалися 131,1
млн пасажирів, що на 1,4% менше, ніж у 2016 році.
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн. тонно-кілометрів

У 2017 році вантажооборот підприємств транспорту становив 10973,3 млн
ткм і порівняно з 2016 роком збільшився на 4,3%. Усіма видами транспорту
перевезено 15,5 млн тонн вантажів, що на 8,9% більше обсягу 2016 року.
Автотранспортом області у 2017 році перевезено 11,5 млн тонн вантажів,
що на 8,5% більше обсягу 2016 року. Вантажооборот збільшився на 3,7% і
становив 3787,9 млн ткм.
Охорона здоров’я

Середня очікувана тривалість життя при народженні, років
Середня очікувана тривалість життя при народженні складає 73,49 року,
що дещо менше 2016 року (73,55).
Коефіцієнт смертності у віці 0-17 років, на 1000 осіб відповідного віку

В області загальний коефіцієнт смертності у 2017 році становив 0,7 на
1000 осіб відповідного віку, у 2016 році – 0,6.
Коефіцієнт смертності від хвороб системи кровообігу, на 100 тис. осіб
наявного населення

Коефіцієнт смертності від хвороб системи кровообігу у 2017 році - 790,5
(у 2016 році - 790).
Коефіцієнт смертності від новоутворень, на 100 тис. осіб наявного
населення
Коефіцієнт смертності від новоутворень у 2017 році зменшився до 172,7 з 180,1
у 2016 році.
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Якість дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти
Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 160 балів і
вище, відсотків до загальної кількості учнів, що проходили тестування з
української мови

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 160
балів і вище у 2017 році складає 41,6% (область на першому місці в Україні).
Найменший розрив за успішністю із ЗНО між абітурієнтами сільської і міської
місцевості. 38 випускників області набрали 200 балів з однієї навчальної
дисципліни, 5 випускників – з двох навчальних дисциплін.
Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання з математики 160 балів і
вище, відсотків до загальної кількості учнів, що проходили тестування з
математики

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з математики 160 балів і
вище у 2017 році складає 30,8% (у 2016 році – 35,67).
Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 160 балів і
вище, відсотків до загальної кількості учнів, що проходили тестування з іноземної
мови
Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 160 балів і вище

у 2017 році становить 33,1% (у 2016 році – 43,2) від кількості випускників, що
проходили ЗНО з іноземної мови.
Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання
сільської місцевості, що використовують у навчально-виховному процесі
комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету, відсотків до загальної
кількості таких закладів у 2017 році - 61,2, у 2016 році – 48,6.
Питома вага учнів, охоплених позашкільною освітою у
загальноосвітніх навчальних закладах сфери освіти, відсотків до загальної
кількості дітей шкільного віку
Питома вага учнів, охоплених позашкільною освітою у загальноосвітніх
навчальних закладах сфери освіти у 2017 році зменшилась до 56,8 з 59,1 у 2016
році.
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Підсилювачі ефективності
Якість вищої освіти та професійної підготовки
Кількість випускників вищих навчальних закладів I-IV рівня
акредитації, відсотків до загальної кількості населення у віці 25-70 років
Кількість випускників вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації
як у 2016, так і 2017 році складає 2,0%.
Ефективність ринку праці
Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років, відсотків до всього
населення відповідного віку
Рівень зайнятості населення віком 15-70 років збільшився з 55,9% у 2016
році до 56,2% у 2017 році.
В умовах значного розширення сфери прикладання праці на
зареєстрованому ринку праці у 2017 році зафіксовано такі тенденції:
- збільшення кількості роботодавців, які мали вакансії, на 11,6% (з 11,2 тис.
у 2016 році до 12,5 тис. у 2017 році);
- зменшення чисельності осіб, котрих попереджено про вивільнення
(з 15,5 тис. до 12,9 тис.);
- збільшення кількості вакансій на 23,7% (з 57,6 тис. у 2016 році до
71,3 тис. у 2017 році);
- зменшення тривалості безробіття на 8 календарних днів (з 161 дня у
2016 році до 153 днів у 2017 році);
- зменшення чисельності зареєстрованих безробітних, які продовжують
отримувати послуги служби зайнятості на кінець 2017 року, на 17,1%
(з 14,7 тис. до 12,2 тис.);
- зменшення чисельності безробітних, котрі претендують на одне вільне
робоче місце (вакантну посаду) - з 6 до 3 осіб;
зміни в структурі зареєстрованого безробіття (станом на 1 січня
2018 року у порівнянні з початком 2017 року):
- зменшення частки вивільнених працівників (з 8,9% до 7,9%);
- зменшення частки молоді у віці до 35 років (з 41,9% до 41,7%);
- зменшення частки робітників (з 39,9% до 39,6%);
- збільшення частки осіб з вищою освітою (з 57,8% до 60,8%);
- збільшення частки осіб у віці 55+ (з 11,1% до 12,1%).
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією
Міжнародної організації праці), відсотків до економічно активного
населення відповідного віку
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП) за
у 2017 році, у порівнянні з 2016 роком, зменшився з 7,7% до 7,5% економічно
активного населення. В середньому в Україні цей показник становив 9,5%. З-
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посеред областей Західної України рівень безробіття на Львівщині є
найменшим.
Рівень довготривалого безробіття для населення працездатного віку,
відсотків до економічно активного населення працездатного віку
Рівень довготривалого безробіття для населення працездатного віку зріс з
1,3% у 2016 році до 1,8% у 2017 році.
Рівень безробіття жінок, відсотків до кількості економічно активних
жінок
Рівень безробіття жінок знизився з 6,5% у 2016 році до 5,5% у 2017 році.
Населення працездатного віку, яке працювало за межами регіону,у
відсотках до всього зайнятого населення працездатного віку склало 0,4% у
2017 році (0,5% - у 2015).
Продуктивність праці, гривень на одного зайнятого
Продуктивність праці на одного зайнятого у 2016 році склала 109686,7
гривень.
Неформальна зайнятість населення, відсотків до кількості зайнятого
населення
Неформальна зайнятість населення скоротилась з 23,6% у 2016 році до
19,5% у 2017 році.
Розмір ринку
Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу населення, доларів
США
У розрахунку на одну особу за 2017 рік експорт склав 626,1 дол. США (у
2016 році – 503,4 дол. США).
У 2017 році експорт товарів підприємствами Львівської області становив
1585,3 млн дол. США. Порівняно з 2016 роком експорт зріс на 24,3% або на
309,7 млн дол. США.
Найбільші обсяги експортованої продукції припали на Польщу (27,7% від
загальнообласного експорту), Німеччину (12,4%), Чехію (6,9%) та Данію
(6,7%). Експорт товарів у країни Європейського Союзу становив 1222,4 млн
дол. або 77,1% від загального експорту області, та збільшився порівняно з
2016 роком на 28,5%.
Серед товарів, які Львівщина експортувала у 2017 році, переважали
електротехнічне обладнання та їх частини (25,0% від обсягу експорту області),
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меблі (12,4%), деревина і вироби з неї (9,7%), жири та олії (6,7%), зернові
культури (5,7%).
Зростання експорту зумовлене збільшенням порівняно з 2016 роком
поставок цукру і кондитерських виробів з цукру в 2,8 раза, меблів – на 50,6%,
електротехнічного обладнання – на 29,4%, жирів та олій – на 23,1%.
Оборот роздрібної торгівлі, млн. гривень
У 2017 році оборот роздрібної торгівлі відносно 2016 року за
порівнянними цінами збільшився на 13,5% і становив 51,9 млрд. грн. У грудні
2017 року порівняно з груднем 2016 року оборот роздрібної торгівлі збільшився
на 24,3%, відносно листопада 2017 року – на 19,6%.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, був більшим 2016 року на
12,8% і становив 37,4 млрд. грн. У грудні 2017 року порівняно з груднем 2016
року обсяг роздрібного товарообороту підприємств збільшився на 23,5%,
відносно листопада 2017 року – на 19,7%.
У 2017 році обсяг продажу споживчих товарів у роздрібній торгівлі
області з розрахунку на одну особу становив у середньому за місяць 1707 грн (у
2016 році – 1338 грн).
Доходи населення, тис. гривень
У 2017 році доходи населення Львівської області становили
148728 тис.грн (у 2016 році – 116285 тис.грн) або 5,8% від загальної суми
доходів населення України.
У 2017 році наявний дохід населення Львівської області становив
106,1 млрд.грн. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив
41,9 тис.грн (в Україні – 43,6 тис.грн).
Реальний наявний дохід, визначений з урахуванням зростання споживчих
цін, відносно 2016 року зріс на 9,6% (в Україні – на 6,0%).
Інноваційний потенціал
Технологічна готовність
Частка домогосподарств, які мають доступ до Інтернету вдома,
відсотків до загальної кількості домогосподарств
Частка домогосподарств, які мають доступ до Інтернету вдома у 2017
році зросла з 59,2% до 60,0%.
Кількість придбаних та переданих підприємствами нових технологій
(технічних досягнень) в Україні та за її межами склала 49 одиниць (у 2016
році 81).

8

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу)
наростаючим підсумком з початку інвестування, млн доларів США
Упродовж 2017 року в економіку Львівщини залучено 61,6 млн дол.США
прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що на 5,2% більше, ніж у
2016 році. Вкладення в економіку області у 2017 році здійснили інвестори з 32
країн світу.
Найбільше інвестицій надійшло від партнерів з Кіпру (26,7 млн дол.
США), Німеччини (12,2 млн дол. США), Нідерландів (3,8 млн дол.), Данії
(3,2млн дол. США), Польщі (3,1 млн дол. США) та Австрії (2,6 млн дол. США).
З обсягу прямих іноземних інвестицій, які надійшли у 2017 році,
найбільше спрямовано у промисловість – 38,6 млн дол. США, в оптову та
роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 13,1 млн
дол. США (21,2% від загальнообласного обсягу надходжень), у професійну,
наукову та технічну діяльність – 3,7 млн дол. США (6,0%), операції з
нерухомим майном – 2,3 млн дол. США (3,7%) та будівництво – 1,5 млн дол.
США (2,4%).
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених у
Львівщину з початку інвестування, на 31 грудня 2017 року становив 1187,7 млн
дол. США. У розрахунку на одного мешканця області припало 472,5 дол. США
прямих іноземних інвестицій.
Упродовж 2017 року нерезиденти вилучили з економіки області 7,4 млн
дол. США свого капіталу. Утрати іноземного капіталу становили 1,8 млн дол.
США. За рахунок коливання валютних курсів у 2017 році обсяг іноземного
акціонерного капіталу в області зріс на 49,4 млн дол.США.
У цілому, з урахуванням переоцінки, утрат, курсової різниці у 2017 році в
економіці області відбулося збільшення сукупного обсягу іноземного
акціонерного капіталу на 76,4 млн дол. США або на 6,9% відносно початку
року.
На промислових підприємствах області станом на 31 грудня 2017року
акумульовано 505,1 млн дол. США іноземного капіталу або 42,5% від
загального обсягу. Зокрема, у машинобудування, крім ремонту і монтажу
машин і устаткування, залучено 115,6 млн дол. США, у підприємства з
виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної
діяльності – 109,6 млн дол. США, з виробництва харчових продуктів,напоїв і
тютюнових виробів – 73,7 млн дол. США.
Суттєві обсяги інвестицій спрямовані у фінансову та страхову діяльність
– 340,9 млн дол. США (28,7% від загального обсягу), транспорт, складське
господарство, поштову та кур’єрську діяльність – 85,4 млн дол. США (7,2%),
операції з нерухомим майном – 79,4 млн дол. США (6,7%), оптову та роздрібну
торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 52,0 млн дол. США
(4,4%), сільське, лісове та рибне господарство – 37,8 млн дол. США (3,2%).
З країн ЄС внесено 84,4% від загального обсягу інвестицій, з інших країн
світу – 15,6%. Лідерами в інвестуванні підприємств Львівщини є партнери з
Польщі (375,9 млн дол. США), Кіпру (203,4 млн дол. США), Німеччини
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(109,5 млн дол. США), Швейцарії (71,6 млн дол. США), Данії (67,1 млн дол.
США) та Австрії (65,3 млн дол. США). На ці країни припало 75,1% від
загальнообласного обсягу прямих іноземних інвестицій.
Обсяг інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн
світу на 31 грудня 2017 року становив 10,3 млн дол. США. Прямі інвестиції
спрямовано до Російської Федерації, Латвії, Чехії та Польщі. Переважну
частину інвестицій з області за межі України здійснили підприємства, що
займаються професійною, науковою та технічною діяльністю, а також
промислові підприємства. У поточному році підприємства області за межі
країни інвестували 1089,2 тис.дол.США.
Обсяг фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових
досліджень і розробок за рахунок власних коштів організацій зріс у 2017
році на 59,4% порівняно з 2016 роком та склав 24,7 млн. гривень.
Належні умови для ведення бізнесу
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, одиниць
У 2017 році в області функціонувало 17,9 тис. підприємств-юридичних
осіб. На 10 тис. населення припадало 71 підприємство.
У 2017 році кількість зайнятих працівників на підприємствах склала 295,6
тис. осіб, кількість найманих працівників – 290,4 тис.осіб (по 5,1% від кількості
зайнятих та найманих працівників на підприємствах держави).
Підприємства у 2017 році реалізували продукції, товарів, надали послуг
на 253,0 млрд грн, що становило 3,3% від загальнодержавного обсягу.
Найбільші обсяги реалізованої продукції зафіксовано у підприємств
промисловості – 111,3 млрд грн (44,0% від загального обсягу реалізації),
оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів
– 87,8 млрд грн (34,7%).
Частка великих та середніх підприємств була незначною (разом
становила 4,8%), проте тут зосереджено 67,9% від загальної кількості найманих
працівників на усіх підприємствах області та забезпечено 71,8% від загального
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг).
Інновації
Кількість інноваційно-активних малих та середніх підприємств у
2017 році - 298 одиниць, що на 43 більше, ніж у 2016 році.
У 2017 році інноваційною діяльністю займалося 15,2% від загальної
кількості промислових підприємств із середньою кількістю працівників 50 осіб
і більше.
На інновації промислові підприємства витратили 310,0 млн грн. Більш
ніж дві третини від загального обсягу інноваційних витрат припало на
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придбання машин, обладнання та програмного забезпечення (207,5 млн грн), на
внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 52,1 млн грн (16,8%), на
придбання інших зовнішніх знань (придбання нових технологій) – 3,4 млн грн
(1,1%).
Основним джерелом фінансування витрат на здійснення технологічних
інновацій залишаються власні кошти підприємств (271,6 млн грн), на які
припало 87,6% від загального обсягу. Частка кредитних коштів становила
12,4% (38,4 млн грн).
У 2017 році було впроваджено 41 новий технологічний процес. Із
загальної кількості процесів 13 – маловідходні, ресурсозберігаючі. Активніше
технологічне оновлення виробництва здійснювали підприємства з виробництва
харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, де впроваджено 11 нових
технологічних процесів, машинобудування – 7, виготовлення виробів з
деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 6.
У 2017 році промисловими підприємствами освоєно 247 інноваційних
видів продукції, з них 19 – нові види машин, устаткування, приладів, апаратів.
Найбільше нових видів продукції впровадили підприємства з виробництва
харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 152, з виробництва меблів,
іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування – 58,
машинобудування – 21.
Для модернізації виробничих процесів підприємства області придбали
49 нових технологій.
Обсяг реалізованої інноваційної продукції у 2017 році становив 763,1 млн
грн. Більшість реалізованої інноваційної продукції була новою тільки для
підприємства (89,5% від її загального обсягу). Продукції, що була новою для
ринку, у 2017 році реалізовано на 80,2 млн гривень.
Обсяг інноваційної продукції, поставленої на експорт, становив 92,9 млн
грн (12,2% від її загального обсягу).
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і
розробок у 2017 році - 4680 осіб, що на 32 більше, ніж у 2016 році.
Частка реалізованої продукції, яка була новою для ринку склала 0,1% у
2017 році до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)
підприємствами з технологічними інноваціями (0,7% - у 2016 році).
Кількість патентів на винахід (корисну модель), виданих юридичним
та фізичним особам протягом 2017 року склала 470 одиниць, що на
58 одиниць більше, ніж у 2016 році.
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Показники, що застосовуються для розрахунку індексу регіонального
людського розвитку
Довге та здорове життя
Середня очікувана тривалість життя при народженні, років
Середня очікувана тривалість життя при народженні порівняно до 2013
року зросла з 73,28 років до 73,49. Водночас у 2016 році цей показник становив
73,55 років.
Загальний коефіцієнт приросту (скорочення) чисельності населення,
на 1000 осіб наявного населення, проміле
Загальний коефіцієнт скорочення чисельності населення у 2017 році
склав -1,7 проміле, тоді як у 2016 - -0,1, а у 2013 році - -0,9.
Коефіцієнт смертності від навмисного самоушкодження, на 100 тис.
осіб наявного населення, просантиміле
Коефіцієнт смертності від навмисного самоушкодження зменшився до
5,3 просантиміле з 6,4 – у 2013 році та 6,7 – у 2014 році.
Добробут та гідні умови праці
Обсяг видатків місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних
трансфертів) на одну особу, гривень
Обсяг видатків місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних
трансфертів) на одну особу у 2017 році зріс на 37,1%, порівняно з 2016 роком, у
порівнянні з 2013 роком – у 2,7 рази.
Відношення середньої заробітної плати до мінімальної, разів
Відношення середньої заробітної плати до мінімальної у 2013 році склало
2,42 рази, у 2016 – 3,17, а у 2017 – 2 рази.
Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних, відсотків до
кількості громадян, які мали статус безробітного протягом року
Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2013 році склав
33%, у 2014 – 34,9, у 2016 – 33,4, а у 2017 році – 34,1%.
Чисельність офіційно зареєстрованих у 2017 році безробітних стабільно
демонструє тенденцію до зменшення. Кількість безробітних, зареєстрованих в
центрах зайнятості, станом на 1 січня 2018 року становила 14,5 тис. осіб, що на
16,5% менше, ніж на відповідну дату 2017 року.
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У 2017 році, у порівнянні з 2016 роком, кількість роботодавців, які
співпрацювали з центрами зайнятості, збільшилася на 11,6% та становила
12,5 тисяч.
Кількість осіб, працевлаштованих за сприяння обласної служби
зайнятості, зросла на 9,2% та становила 54,7 тисяч. При цьому, 68,1% з них
були працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного.
На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
працевлаштовані
862
безробітних
(341
особа,
яка
недостатньо
конкурентоспроможна на ринку праці та 521 особа, яка працевлаштована
суб’єктами малого підприємства в пріоритетних видах економічної діяльності).
Завдяки підвищенню результативності роботи щодо оперативного
працевлаштування громадян, кількість безробітних станом на 1 січня 2018 року,
у порівнянні з відповідною датою 2017 року, зменшилась на 16,5% (на 2,9 тис.)
та становила 14,5 тисяч. Чисельність отримувачів допомоги по безробіттю
зменшилась на 17,1% (на 2,5 тис.) та становила 12,2 тис. осіб.
Освіта
Чистий показник охоплення дошкільними навчальними закладами
дітей віком три-п’ять років, відсотків до загальної кількості дітей такого
віку
Чистий показник охоплення дошкільними навчальними закладами дітей
віком три-п’ять років поступово зростає з 67,1% у 2013 році до 71,9% у 2017
році.
У 2017 році створено 2916 місць у закладах дошкільної освіти. Завершено
будівництво 4 новобудов, відкрито після реконструкції 2 заклади, відновлено
роботу 3 закладів дошкільної освіти, відкрито 2 заклади у пристосованих
приміщеннях, 16 дошкільних відділень у складі НВК, 56 додаткових груп. Існує
проблема перевантаження дошкільних груп. На 100 місць у середньому по
області виховується 123 дітей.
Кількість випускників вищих навчальних закладів I-IV рівня
акредитації, відсотків до загальної кількості населення у віці 25-70 років
Кількість випускників вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації
у 2013 та 2014 роках склала 2,4% до загальної кількості населення у віці 25-70
років, проте у 2016 та 2016 роках показник зменшився до 2,0%.

Директор департаменту

Р.С. Филипів

