
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ



ТЕРНОПІЛЬЩИНА – ЦЕНТР ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

 13,8 тис. км2 – площа

 1059,2 тис. осіб – населення

 450,1 тис. осіб –

працездатного населення

 11,5% – рівень 

зареєстрованого безробіття (за 

методологією МОП)

 Середньомісячна заробітна 

плата – 4716 гривень або 177 

дол. США

 17 районів, 4 міста обласного 

значення, 36 об’єднаних

територіальних громад

 Тернопільська область знаходиться у центрі Західної України на перетині міжнародних 

магістралей, межує із Львівською, Івано-Франківською, Рівненською, Чернівецькою та 

Хмельницькою областями

 Відстань від м. Тернопіль до сусідніх обласних центрів складає 110-170 км, до столиці м. Київ –

470 км, до кордону з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією – від 220 до 350 км
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА 
Залізнична інфраструктура

 43 станції та 22 зали очікування

 розгорнута довжина колій становить 777,3 км, експлуатаційна довжина колій –

634,3 км, електрифіковано 139 км колій

щільність залізничної мережі – 45,9 км на 1 тис. км2

 Основні напрямки: Київ, Львів, Івано-Франківськ, Шепетівка, Чоп, Чернівці, 

Херсон, Харків, Одеса, Сімферополь

 Через область проходять поїзди у Польщу, Чехію, Словаччину, Болгарію, 

Росію

 Основні залізничні вузли: Тернопіль, Чортків

Автотранспортна інфраструктура

Довжина автомобільних шляхів - 5,0 тис. км., з них 4,9 тис. км.  з твердим 

покриттям

 Через територію області проходять міжнародні шляхи:

європейського значення: E50, Е85

міжнародні: М12, М19

національні: Н02, Н18

регіональні: Р05, Р24, Р25, Р26, Р32, Р39

 В області функціонують Центральний автовокзал і 23 автостанції

Авіатранспортна інфраструктура

Аеропорт “Тернопіль” належить до 4 класу, має аеровокзал із пропускною 

спроможністю 100 пас./год., пункт пропуску через державний кордон в усі 

країни світу

Аеродром розмішений на відстані 7,5 км на південний схід від міста Тернополя. 

Злітна смуга довжиною 2000х42 м, 2 перони. Може приймати Boeing B737, Airbus
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 27% - частка аграрного сектору у валовій доданій вартості області

 40% - частка сільськогосподарської продукції в експорті товарів

 77,7% - загальної площі області займають землі сільськогосподарського 

призначення

 1100 - сільськогосподарських підприємств,  у т.ч. 620 фермерських 

господарств

 кожен третій працівник зайнятий в аграрному секторі

 рослинництво - 73%

 тваринництво – 27%

 переробка і виробництво харчових продуктів – 35%

 виробництво зернових культур в обсязі майже 2,5 млн тонн щорічно

 13,8% - частка зернових культур у загальному обсязі експорту товарів, або 

38,7 млн дол. США

 частка обсягів виробництва основної сільськогосподарської продукції у 

загальнодержавному виробництві:

23,1% - спирту

10% - цукру

6,6% - м’яса

4% - молочних продуктів

Протягом 3 останніх років у розвиток аграрної галузі залучено  3 млрд

гривень капітальних інвестицій, в результаті відкрито:

12 - сучасних елеваторів

9 - сучасних овочесховищ

6 – фруктосховищ

3 - насіннєві заводи

11 - тваринницьких комплексів

4 - заводи з переробки сої

посаджено 2,4 тис. га плодово-ягідних насаджень
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ПРОМИСЛОВІСТЬ

 300 - родовищ нерудних корисних копалин, які складають 12% від 

загальнодержавних обсягів корисних копалин

 42 – ділянки розвідані запаси  підземних вод

 наявні поклади торфу

 300 - ключових промислових підприємств, половина з них належить до      

харчової промисловості

 12% - частка промисловості у валовій доданій вартості

 66% - частка прямих іноземних інвестицій вкладених у промисловість

 35 тис. осіб – працює у промисловому комплексі

 За показником “Індекс промислової продукції” у 2016 році область 

посіла 4 рейтингове місце серед областей України

 Впродовж 2016 року реалізовано промислової продукції та послуг на 

15,7 млрд. гривень

 Впродовж двох останніх років:

відкрито та відновлено 9 промислових підприємств

1,4 млрд гривень вкладено капітальних інвестицій у виробництво

20 підприємств модернізували та розширили виробничі потужності

Перспективні галузі промисловості для інвестування:

 машинобудування 

 харчова промисловість 

 добувна промисловість 

 виробництво будівельних матеріалів

 виробництво готового одягу

 виробництво меблів
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ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

Тернопільщина – серце трьох традиційних релігій

Марійський духовний комплекс у с.Зарваниця (Тебовлянський район)

 Свято-Успенська Лавра у м.Почаїв (Кременецький район)

Мавзолей монашок у  с.Язловець (Бучацький район)

 сотня дерев’яних церков різних епох

 десятки унікальних кам’яних храмів і костелів

 культові споруди дохристиянської епохи:

Рукомиський печерний храм (Бучацький район)

Печера-храм у с.Монастирок (Борщівський район)

Гора Бохіт (місце капища, на якому стояла всесвітньо відома статуя 

Збруцького Святовида), Пуща Відлюдника в Медоборах

Унікальні природні туристичні об’єкти

 більше сотні об’єктів спелеології (печер, гротів і навісів):

печера “Оптимістична” - найбільша за розмірами в Європі, найбільша у 

світі серед гіпсових печер і друга серед вапнякових

печера “Вертеба” - єдиний в Україні підземний музей трипільської 

культури

печера “Кришталева” – підземна перлина Поділля

печера “Млинки” - призначена для екстремального туризму
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ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

Історико-культурний потенціал

 третина замків України знаходяться на території Тернопільської області

 4000 пам’яток історії, археології, містобудування та архітектури, в т.ч. 185 

- національного значення (одна десята всіх пам’яток архітектури України)

 національний заповідник “Замки Тернопілля”

 державні історико-архітектурні заповідники – Кременецько-Почаївський та у 

місті Бережанах

 архітектурні пам’ятки: центральна частина Бережан та Кременця, ратуша у 

Бучачі, палаци в Коропці Монастириського району, Білокриниці

Кременецького району, мисливський палац у селі Рай Бережанського району, 

палац та ландшафтний парк у Вишнівці Збаразького району

Природно-рекреаційний потенціал

 200 тис. га - ландшафтних територій рекреаційного значення

 419 - територій та об’єктів природно-заповідного фонду:

 Дністровський каньйон – найдовший у Європі

 Джуринський водоспад - найвищий рівнинний водоспад України

 природний заповідник “Медобори”

 національні природні парки “Кременецькі гори”, “Дністровський каньйон”

 123 заказники, 456 пам’яток природи, 14 парків–пам’яток садового-

паркового мистецтва, 9 дендропарків, Кременецький ботанічний сад
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Тернопільщина – один із провідних в Україні центрів освіти і

просвітництва

 821 загальноосвітній навчальний заклад – 106 тис. учнів

 583 дошкільні навчальні заклади та навчально-виховні комплекси -

31,9 тис. дітей

 22 професійно-технічні навчальні заклади  - 10 тис. учнів

 30 вищих навчальних закладів, з них 3 національні - 44,8 тис. студентів

 12 опорних шкіл, 14 гімназій, 7 ліцеїв, 3 колегіуми, 15 спеціалізованих 

шкіл з поглибленим вивченням окремих предметів

 16 науково-дослідних установ, де працюють понад 3000 спеціалістів

 Регіональний міжуніверситетський стартап центр при  Тернопільському

національному технічному університеті імені Івана Пулюя - перший у 

західному регіоні України

Мистецька палітра області нараховує понад 35 Міжнародних, 

Всеукраїнських, регіональних фестивалів та свят

 “Файне місто” - міжнародний музичний фестиваль

 “ДжураФест” - всеукраїнський книжковий фестиваль української книжки

 “Дзвони Лемківщини” - всеукраїнський фестиваль лемківської культури

 “В Борщівському краї цвітуть вишиванки” - обласне фольклорно-

мистецьке свято

 “Братина” - мистецько-краєзнавчий фестиваль

 “Маланка”- фольклорно-обрядове дійство

 свята замків
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОБЛАСТІ

Успішні масштабні проекти:

 ТОВ “Кнауф Гіпс Скала”, ФРН

 ТОВ “СЕ Борднетце – Україна”, ФРН

 ЗАТ “Добра вода”, Чеська Республіка 

 ТОВ “Шредер”, Королівство Бельгія

 ТОВ “МВ Стеллар”, Естонська Республіка

 ТОВ “Мікоген – Україна”, Республіка Кіпр

Понад 70% прямих інвестицій в область 

внесли наші партнери з: 

Федеративної Республіки Німеччина – 26,5%

Чеської Республіки – 15,3%

Королівства Бельгії – 12,1%

Естонської Республіки – 10,1%

Республіки Кіпр – 7,8%

49,0 млн дол. США  - прямі іноземні інвестиції  

5,5 млн дол. США – збільшення акціонерного 

капіталу нерезидентів 

37 країн світу - географія інвестування області 66,1 15,0

8,9

5,6

3,6

0,8

Структура прямих іноземних інвестицій (акціонерсного 
капіталу) в економіку області за основними видами 

економічної діяльності на 31 грудня 2016 року, питома вага в % 

Промисловість
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
Сільське, лісове та рибне господарство
Діяльність у сфері адмінітративного та допоміжного обслуговування
Операції з нерухомим майном
Інші
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ГЕОГРАФІЧНА СТРУКТУРА ІМПОРТУ ТОВАРІВГЕОГРАФІЧНА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ

329,6 млн дол. США,

у т.ч. 287,8 млн дол. США

ЕКСПОРТ товарів

103 КРАЇНИ – партнери з ЕКСПОРТУ 82 КРАЇНИ – партнери з ІМПОРТУ

275,9 млн дол. США, 

у т.ч. 270,2 млн дол. США 

ІМПОРТ товарів

САЛЬДО  +53,7 млн дол. США

ОБОРОТ товарів і послуг –

605,5 млн дол. США

Республіка 
Польща

55,3

Республіка 
Білорусь 

7,3

Республіка 
Індія
3,0

Федеративна 
Республіка 
Німеччина

1,9

Швейцарська 
Конфедерація

1,8

Інші країни
30,7

Республіка 
Польща

47,8

Федеративна 
Республіка 
Німеччина

10,3

Литовська 
Республіка

4,9

КНР
4,6

Угорщина 
3,4

Інші країни
29,0
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ТОВАРНА СТРУКТУРА ІМПОРТУТОВАРНА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ

46,6

13,4

7

4,8

3,7

3,6

3,3

2,8

1,8
1,8

11,2

Електричні машини і устаткування 
Зернові культури 
М’ясо та харчові субпродукти 
Насіння і плоди олійних рослин 
Жири та олії тваринного або рослинного походження 
Меблі
Білкові речовини 
Деревина і вироби з деревини 
Молоко та молочні продукти, яйця, мед 
Продукти переробки овочів, плодів 
Інші

35,5

15,4

12,8

5,8

4,9

3,2
1,8

1,81,5
17,3

Електричні машини і устаткування 

Котли, машини, апарати і механічні пристрої 

Полімерні матеріали, пластмаси 

Енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки 

Риба і ракоподібні 

Наземні транспортні засоби, крім залізничних 

Органічні хімічні сполуки 

Вироби з чорних металів 

Добрива

Інші
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СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ  

ОРГАНІЗАЦІЯМИ-ДОНОРАМИ, 

ПРОГРАМАМИ І ПРОЕКТАМИ

ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМ 

КАПІТАЛОМ
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ДОПОМОГА БІЗНЕСУ

Програма USAID “Лідерство в економічному врядуванні” (ЛЕВ) 

(www.lev.org.ua)

Мета співпраці з Програмою: покращення середовища для ведення 

бізнесу, об’єднання зусиль органів влади, представників бізнесу, експертів 

та науковців для підготовки проектів нормативно-правових актів, 

спрямованих на розвиток МСБ та економічне зростання

 Основні досягнення співпраці:

розробка Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в 

Тернопільській області на 2016-2020 років та плану її реалізації

допомога в організації виконання заходів Стратегії шляхом проведення 

низки семінарів, тренінгів, навчань, круглих столів для представників 

МСБ з актуальних питань із залученням провідних експертів, науковців, 

успішних підприємців

Система відкритих електронних державних закупівель ProZorro

(www.prozorro.gov.ua)

Головний принцип системи – “всі бачать все”, тобто вся інформація про 

закупівлі  знаходиться у відкритому доступі

Основними перевагами електронної системи є:

економія державних коштів і часу

доступність для усіх суб’єктів господарювання

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель

об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій

виключення можливості корупційних зловживань

недискримінація учасників
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 В області діє 21 центр надання адміністративних послуг, якими протягом 

2016 року надано понад 166,5 тис. адміністративних послуг, в тому числі:

5,2 тис. документів дозвільного характеру

3,1 тис. послуг у сфері міграції

38,3 тис. послуг у сфері державної реєстрації

106,1 тис. послуг з питань землевпорядкування

 Спектр надаваних через ЦНАП адміністративних послуг - 140 послуг, 26 з 

яких можна отримати в on-line режимі.

 Інвестиційна рада Тернопільської області

 Рада підприємців при облдержадміністрації

 Регіональний центр підтримки підприємництва

 Регіональний бізнес-інкубатор

 “Гаряча” телефонна лінія з питань підтримки та розвитку підприємництва

 “Науковий парк “Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля”

Портал державних послуг iGov (www.igov.org.ua)

 Більше  100 адміністративних послуг переведено в електронний формат

 На сьогодні це, зокрема:

реєстрації бізнесу (5 послуг)

послуги міграційної служби (9 послуг)

будівництва, нерухомості (6 послуг)

земельні відносини (10 послуг)

зміна місця проживання (6 послуг)

служба у справах дітей (8 послуг) та інші

ДОПОМОГА БІЗНЕСУ
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УНІКАЛЬНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ НАШОГО КРАЮ

безпечні та сприятливі умови ведення бізнесу

зручне географічне розташування області

значний природно-ресурсний потенціал

унікальний туристично-рекреаційний потенціал

високий працересурсний та науково-освітній потенціал

ПРІОРИТЕТНІ ГАЛУЗІ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ

агропромисловий комплекс

 харчова переробна  промисловість

туризм і рекреація

транспорт і логістика

альтернативна енергетика

впровадження наукових розробок

 ІТ-технології
15



ДО УВАГИ ІНВЕСТОРА!
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

46021, м. Тернопіль, 

вул. М.Грушевського, 8

тел.: +38(0352) 52-07-88, 

факс: +38(0352) 52-31-92

е-mail: oda@te.gov.ua

www.oda.te.gov.ua

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 

РАДА

46021, м. Тернопіль, 

вул. М.Грушевського,8

тел.: +38(0352) 43-11-16, 

факс: +38(0352) 52-21-05

е-mail: ovm@reg-adm.gov.te.ua

www.obl-rada.te.ua

ТЕРНОПІЛЬЩИНА – ПРИВАБЛИВА ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ ТА 

РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ!
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