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ПРЕС-ВИПУСК  
 

Соціально-економічне становище Закарпатської області 

у січні–серпні 2021 року 
 

Населення. Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 серпня 
2021р. становила 1246,9 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2021р. мало місце 
загальне зменшення чисельності населення на 3232 особи. Зменшення чисельності 
населення відбулося за рахунок природного скорочення на 3543 особи. Порівняно з 
січнем–липнем 2020р. його обсяг збільшився на 1813 осіб. 

Водночас зафіксовано міграційний приріст на 311 осіб, що на 297 осіб більше 
у порівнянні з відповідним періодом 2020р.  

Заробітна плата. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника 
підприємств, установ та організацій у серпні 2021р. становила 12221 грн, що у 2,0 
раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн). Порівняно з липнем 2021р. 
розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 4,1%, а за останні 12 
місяців (відносно серпня 2020р.) збільшився на 23,4%. 

Індекс реальної заробітної плати у серпні 2021р. порівняно з липнем 2021р. 
становив 95,9%, а відносно серпня 2020р. – 111,1%. 

Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено дані 
щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо 
роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом 
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень–серпень 2021р. 
становив 18664,2 млн.грн, та порівняно із січнем–серпнем 2020р. у порівнянних 
цінах зріс на 22,0%. 

Сільське господарство. Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у 
січні–серпні 2021р. порівняно з січнем–серпнем 2020р. становив 82,2%, у т.ч. у 
підприємствах – 75,1%, у господарствах населення – 82,4%.  

За січень–серпень 2021р. індекс продукції рослинництва порівняно з 
відповідним періодом 2020р. становив 69,3%, тваринництва – 92,7%. 

Промисловість. У серпні 2021р. порівняно з попереднім місяцем та 
серпнем 2020р. індекс промислової продукції становив відповідно 87,4% та 88,2%. 
У січні–серпні 2021р. проти аналогічного періоду минулого року обсяг промислової 
продукції зріс на 7,9%.  

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–серпні 2021р. 
порівняно із аналогічним періодом 2020р. індекс обсягу виробництва становив 
100,0%. У переробній промисловості порівняно з січнем–серпнем 2020р. приріст 
виробництва промислової продукції склав 13,9%.  

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у січні–
серпні п.р. індекс промислового виробництва становив 96,1%. 

Будівництво. У січні–серпні 2021р. підприємствами області вироблено 
будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 696,5 млн.грн. Індекс 

 



будівельної продукції у січні–серпні 2021р. порівняно з відповідним періодом 
2020р. становив 71,4%.  

Нове будівництво склало 29,7% від загального обсягу виробленої 
будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 30,9%, реконструкція та 
технічне переоcнащення – 39,4%. 

Транспорт. У січні–серпні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту 
становив 4609,4 млн.ткм, або 112,1% до січня–серпня 2020р. Підприємствами 
транспорту перевезено 4965,4 тис.т вантажів, що на 21,4% більше ніж у січні–серпні 
2020р.  

У січні–серпні п.р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 
3727,8 млн.пас.км, що у 1,9 раза більше ніж у січні–серпні 2020р. Послугами 
пасажирського транспорту скористалися 13,4 млн. пасажирів, або 97,5% від обсягу 
січня–серпня 2020р. 

Зовнішньоекономічна діяльність. У січні–липні 2021р. експорт товарів 
становив 966,6 млн.дол. США, імпорт – 935,8 млн.дол. Порівняно з січнем–липнем 
2020р. експорт збільшився на 32,1%, імпорт – на 43,9%. Позитивне сальдо 
становило 30,8 млн.дол.  

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,03. Зовнішньоторговельні 
операції проводились із партнерами з 117 країн світу. 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив    922,1 
млн.дол., або 95,4% від загального обсягу експорту та збільшився порівняно з 
січнем–липнем 2020р. на 35,1%. Найвагоміші експортні поставки товарів серед 
країн-членів ЄС здійснювалися до Угорщини (58,8% загального обсягу) та 
Німеччини (9,4%).  

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 513,0 млн.дол., або 
54,8% від загального обсягу та збільшився проти січня–липня 2020р. на 41,6%. 
Серед країн світу найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з 
Китаю (23,9% загального обсягу), Чехії (10,9%), Угорщини (10,4%) та Німеччини 
(9,6%).  

Ціни. Споживчі ціни (інфляція) по області у серпні 2021р. залишилися на рівні 
липня, по країні знизилися на 0,2%, з початку року по області зросли на 6,0%, по 
країні – на 6,2%. 

На споживчому ринку області у серпні 2021р. порівняно з липнем ціни на 
продукти харчування зменшились на 0,4%. Овочі стали дешевшими на 13,7%, 
фрукти – на 5,3%, макаронні вироби – на 1,9%. В той час спостерігається 
подорожчання яєць – на 27,5%, цукру – на 4,2%, молока – на 2,0%, м’яса та 
м’ясопродуктів – на 0,6%. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби в середньому зросли у ціні на 
0,8%, при цьому алкогольні напої подорожчали на 0,6%, а тютюнові вироби – на 
0,9%. 

Одяг і взуття подешевшали на 5,1%, зокрема одяг – на 5,2%, взуття – на 5,0%. 
На 1,7% зросли ціни на транспорт, в основному за рахунок купівлі транспортних 
засобів – на 2,7%.  
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