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ПРЕС-ВИПУСК  
 

Соціально-економічне становище Закарпатської області 

у січні–жовтні 2020 року 
 

Населення. Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на  

1 жовтня 2020р. становила 1251,7 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2020р. мало 

місце загальне скорочення населення на 2094 особи. 

У січні–вересні 2020р. народилося 10106 осіб, померло 12008 осіб, з них 

103 дитини у віці до 1 року. Спостерігалося природне скорочення населення у 

кількості 1902 особи.  

Заробітна плата. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника 

у жовтні 2020р. становила 11072 грн, що у 2,2 раза вище рівня мінімальної 

заробітної плати. Порівняно з вереснем 2020р. вона зменшився на 0,6%, а 

відносно жовтня 2019р. збільшилась на 19,1%. 

Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2020р. порівняно з вереснем 2020р. 

становив 97,6%, а відносно жовтня 2019р. – 114,4%. 

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати протягом жовтня 

2020р. зменшилась на 0,6% і станом на 1 листопада 2020р. становила  

5719,8 тис.грн.  

Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено дані 

щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних та фізичних осіб-

підприємців), основним видом яких є роздрібна торгівля, за січень–жовтень 

2020р. становив 18508,2 млн.грн, та зменшився порівняно із січнем–жовтнем 

2019р. у порівнянних цінах на 5,4%. 

Сільське господарство. У січні–жовтні 2020р. індекс сільськогосподарської 

продукції порівняно з січнем–жовтнем 2019р. становив 91,1%, у т.ч. у 

підприємствах – 56,8%, у господарствах населення – 94,3%.  

За січень–жовтень 2020р. індекс продукції рослинництва порівняно з 

відповідним періодом 2019р. становив 87,8%, тваринництва – 95,5%. 

Промисловість. У жовтні 2020р. порівняно з попереднім місяцем та 

жовтнем 2019р. індекс промислової продукції становив відповідно 98,0% та 

97,3%, за підсумками січня–жовтня 2020р. 87,4%.  

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–жовтні 2020р. 

порівняно із аналогічним періодом 2019р. індекс обсягу виробництва склав 98,3%, 

у переробній промисловості – 83,8%. У постачанні електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря у січні–жовтні п.р. індекс промислової продукції 

становив 103,1%.  

 



Будівництво. У січні–жовтні 2020р. підприємствами області вироблено 

будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 1207,3 млн.грн. 

Індекс будівельної продукції у січні–жовтні 2020р. порівняно із січнем–жовтнем 

2019р. становив 71,6%. 

Нове будівництво склало 33,3% від загального обсягу виробленої 

будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 35,9%, 

реконструкція та технічне переоcнащення – 30,8%. 

Транспорт. У січні–жовтні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту 

становив 5280,0 млн.ткм, або 85,1% від обсягу січня–жовтня 2019р. 

Підприємствами транспорту перевезено 5226,6 тис.т вантажів, що становить 

96,6% від обсягів січня–жовтня 2019р. 

У січні–жовтні 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 

2738,4 млн.пас.км, що на 36,5% менше, ніж у січні–жовтні 2019р. Послугами 

пасажирського транспорту скористалися 17,1 млн пасажирів, або 55,3% від 

обсягу січня–жовтня 2019р. 

Зовнішньоекономічна діяльність. У січні–вересні 2020р. експорт товарів 

становив 964,6 млн.дол. США, імпорт – 879,1 млн.дол. Порівняно з січнем–

вереснем 2019р. експорт зменшився на 15,3%, імпорт – на 17,5%. Позитивне 

сальдо становило 85,5 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції проводились із 

партнерами з 118 країн світу. 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  

909,2 млн.дол., або 94,2% від загального обсягу експорту та зменшився 

порівняно з січнем–вереснем 2019р. на 16,3%. 

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС 

здійснювалися до Угорщини (59,6% загального обсягу) та Німеччини (9,3%).  

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 499,7 млн.дол., або 

56,8% від загального обсягу та зменшився проти січня–вересня 2019р. на 21,0%. 

Серед країн світу найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися 

з Китаю (20,8% загального обсягу), Угорщини (11,9%), Німеччини (10,1%) та 

Чехії (8,2%). 

У січні–вересні 2020р. експорт послуг становив 217,6 млн.дол. США, 

імпорт – 18,5 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2019р. експорт зменшився 

на 7,7%, імпорт – на 23,1%. Позитивне сальдо становило 199,1 млн.дол. 

Ціни. Індекс споживчих цін (інфляції) по області у жовтні 2020р. порівняно з 

вереснем склав 101,8%, з початку року – 103,4%, по країні відповідно – 101,0% та 

102,7%. 

На споживчому ринку області у жовтні 2020р. порівняно з вереснем ціни на 

продукти харчування збільшились на 2,2%. Найбільше подорожчали яйця – на 

32,1%, цукор – на 21,8% та олія соняшникова – на 10,0%. Водночас, на 4,0% 

подешевшали фрукти.  

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види 

палива на 6,1% відбулося за рахунок зростання ціни на природний газ на 18,7%.  
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