
Підсумки соціально-економічного розвитку  

Закарпатської області за 2019 рік 

 

1. Населення 

За попередніми даними Головного управління статистики Закарпатської 

області1 на 1 січня 2020 р. в області, чисельність наявного населення становила 

1 253,791 осіб. Упродовж 2019 р. спостерігалося загальне скорочення населення 

у кількості 3011 осіб, що у розрахунку на 1000 жителів становило 2,4 особи. 

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та 

міграційного скорочення на 2511 осіб та 500 осіб відповідно. 

Третій рік поспіль спостерігається природне скорочення населення області.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У порівнянні з 2018 р. кількість живонароджених зменшилась на 867 осіб 

або на 6,2 % і склала 13016 осіб (2018 рік 13883 осіб). 

Кількість померлих в області порівняно з 2018 р. збільшилась на 207 осіб 

або на 1,4 % і склала 15527 осіб (2018 рік 15734 осіб). Структура причин смерті 

населення не змінилася: перше місце посідають хвороби системи кровообігу, 

друге – новоутворення, третє – хвороби органів травлення. 

У 2019 р. померло 143 дитини у віці до 1 року, тоді як у 2018 р. – 146 осіб. 

За наявними адміністративними даними щодо зміни реєстрації місця 

проживання у 2019 р. в область прибуло 7247 осіб, вибуло 7747 осіб. 

Міграційне скорочення відбулося в усіх адміністративно-територіальних 

одиницях за винятком міст Ужгород, Мукачево та Хуст. 

 

2. Сільське господарство  та розвиток промисловості 

Індекс продукції сільського господарства2 в усіх категоріях господарств за 

2019 рік становив 99,1 % у тому числі на сільськогосподарських підприємствах 

– 71,5 %, у господарствах населення – 101,8 %. 

За 2019 рік в області спостерігається спад обсягів виробництва. Індекс 

промислової продукції3 за 2019 р. склав 85,7 % (по Україні – 98,2 %). Спад 

індексу відбувся за рахунок підприємств переробної промисловості - на 16 %. 

                                                
1 http://www.uz.ukrstat.gov.ua/ 
2 https://carpathia.gov.ua/storinka/pidsumky-socialno-ekonomichnogo-rozvytku 
3 https://carpathia.gov.ua/storinka/promyslovist 
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Зростання індексу досягнуто у виробництві гумових і пластмасових 

виробів – на 2,1 %. Спостерігається ріст індексу підприємств добувної 

промисловості і розроблення кар’єрів – на 2,3 %. Обсяг постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з відповідним 

періодом минулого року знизився на 4,2 %. 

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за 2019 рік склав 

майже 24,0 млрд. грн. проти 25,8 млрд. грн. за 2018 рік, тобто зменшився на 

7,0 %. 

 

3. Будівництво 

У 2019 р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 

1960,6 млн. грн. Індекс будівельної продукції4 у 2019 р. порівняно з 2018 р. 

становив 108,3 %. 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 76,1 % 

від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний 

ремонти – 17,0 % та 6,9 % відповідно. 

У січні-вересні 2019 року загальний обсяг прийнятого в експлуатацію 

житла склав 357,9 тис. м² загальної площі, що на 24,9 %. більше порівняно з 

січнем-вереснем 2018 року. Із загального обсягу житла, 46,7 %. прийнято в 

експлуатацію.  

                                                
4 https://carpathia.gov.ua/storinka/pidsumky-socialno-ekonomichnogo-rozvytku 

https://carpathia.gov.ua/storinka/pidsumky-socialno-ekonomichnogo-rozvytku


 
4. Інвестиційна діяльність 

За даними Головного управління статистики5 у 1994 – 9 місяців 2019 рр. в 

Закарпатську область залучено 348,6 млн. дол. США прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу) (13 місце серед областей України). 

У розрахунку на одну особу населення внески становили – 277,8 дол. США 

(14 місце серед регіонів України). 

 
 

За 9 місяців 2019 року в економіку області вкладено 11,6 млн. дол. США 

прямих іноземних інвестицій, що на 12,6 млн. дол. США, або на 52,1 % менше 

аналогічного періоду 2018 року.   

У цілому збільшення сукупного обсягу іноземного капіталу, з урахуванням 

курсової різниці, за 9 місяців 2019 року становило 5,3 млн. дол. США, що на  

1,5 % більше обсягів інвестицій до початку року (21 місце серед областей 

України).   

У Закарпатті функціонує майже 600 підприємств з іноземними 

інвестиціями, де працюють інвестори із 51 країн світу, на 10 з них припадає  

більше 87,0 % загального обсягу прямих іноземних інвестицій.  

Із країн Європейського Союзу надійшло 269,8 млн. дол. США інвестицій 

(77,4 % загального обсягу), 78,8 млн. дол. США (22,6 %) – з інших країн. 

                                                
5 https://carpathia.gov.ua/storinka/investyciyna-diyalnist 

https://carpathia.gov.ua/storinka/investyciyna-diyalnist


Географічна структура залучених іноземних інвестицій 
 станом на 01.10.2019 р. 

 
 

Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій надійшли з:  

1. Нідерландів – 77,5 млн. дол. США (22,2 % загального обсягу); 

2. Німеччини – 42,8 млн. дол. США (12,3 %); 

3. Японії – (10,5 %); 

4. Польщі – 36,2 млн. дол. США (10,4 %); 

5. Австрії – 29,3 млн. дол. США (8,4 %); 

6. Сполучених Штатів Америки – 27,7 млн. дол. США (7,9 %); 

7. Угорщини – 19,2  млн. дол. США (5,5 %); 

8. Мальти –  (3,5 відс.), 9. Італії – 10,6 млн. дол. США (3,0 %); 

10. Кіпру – 8,8  млн. дол. США (2,5 %).   

Структура залучених іноземних інвестицій за видами економічної 
діяльності станом на 01.10.2019 р. 

 
 

Прямі іноземні інвестиції за видами  економічної діяльності розміщені 

наступним чином: промисловість – 79,5% (загального обсягу), оптова та 

роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів і мотоциклів – 2,4 %, 

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 6,1 %, 

сільське господарство, лісове та рибне  господарство – 0,8 %, будівництво –   

0,5 %, операції з нерухомим майном – 6,0 %, тимчасове розміщування й 



організація харчування – 1,8 %, діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування – 2,0 %, інші види – 0,9 % (інформація та 

телекомунікації; фінансова та страхова діяльність; професійна, наукова та 

технічна діяльність; освіта; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги). 

 Підприємства, які залучили найбільше іноземних інвестицій: 

ТОВ «Ядзакі Україна» (виробництво електроустаткування до двигунів); 

ТОВ «Гроклін Карпати» (пошиття верху автомобільних сидінь);  

ТОВ «ДжейбілСьоркітЮкрейнЛімітед» (виробництво електроустаткування 

до двигунів); 

ТОВ «Джентерм Україна» (виробництво електроустаткування до двигунів); 

ТОВ «ФЦА» (операції з нерухомим майном); 

ТОВ «Петро КарбоХем Мукачево» (вантажні перевезення); 

ТОВ «Бліцартпродукціон» (виробництво лиж);     

ТОВ «Фішер – Мукачево» (виробництво лиж);     

ТОВ «Платі ЮкрейнЛімітед» (виробництво електроустаткування до 

двигунів). 

 

5. Ціни 

Індекс споживчих цін (інфляції) по області у грудні 2019 р. порівняно з 

листопадом склав 99,8 %, за 2019р., порівняно з груднем 2018 р. – 104,3%, по 

країні відповідно – 99,8 % та 104,1 %. 

На споживчому ринку області у грудні 2019 р. порівняно з листопадом 

ціни на продукти харчування зросли на 0,4 %. Найбільше подорожчали овочі та 

фрукти – на 2,5 % та 1,1 % відповідно. Водночас, на 0,7 % подешевшали яйця 

та цукор.  

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 0,7 %, за 

рахунок зростання ціни тютюнових виробів – на 1,1 %. На 1,7 % знизилися ціни 

на одяг і взуття, при цьому одяг подешевшав на 2,3 %, а взуття – на 0,9 %. 

 

6. Заробітна плата та безробіття 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, 

установ та організацій у грудні 2019 р. становила 11005 грн., що у 2,6 раза вище 

рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн.). Порівняно з листопадом 2019 

року розмір середньої номінальної заробітної плати зріс на 17,9 %, а за останні 

12 місяців  збільшився на 10,6 %. 

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях 

області на 1 січня 2020 року становила 3,9 млн. грн. та зросла до початку року 

на 24,3 %. На економічно активних підприємствах борг становив 3,2 млн. грн. і 

порівняно до 1 січня 2019 року збільшився на 22,9 %. 

Кількість безробітних станом на 1 січня 2020 року, у порівнянні з 

відповідною датою 2019 року, зросла на 6,6 %  (на 303 особи) та становила 4,9 

тис. осіб. Кількість утримувачів допомоги по безробіттю зросла на 10,6 %. (на 

397 осіб) та становила 4,2 тис. осіб. Кількість вакансій у базі даних обласної 

служби зайнятості збільшилася на 6,0 % до 25,4 тис. одиниць. 
 

Підсумки соціально-економічного розвитку Закарпатської області за 2019 рік 

здійснено на матеріалами Головного управління статистики (http://www.uz.ukrstat.gov.ua/) 

та Закарпатської обласної державної адміністрації (https://carpathia.gov.ua/). 
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