
 

Кредити банків 
та інші позики 

5,4% 

Середньомісячна номінальна заробітна плата 
штатного працівника підприємств, установ та ор-

ганізацій становила 11414 грн, що на 14,4% більше ніж у 
2019р. та у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної пла-
ти у грудні 2020р. (5000 грн). 

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін 
споживчих цін) відносно 2019р. становив 111,6%. 

Упродовж 2020р. сума заборгованості із виплати заробі-
тної плати збільшилась на 39,9% і станом на 01.01.2021 
становила 55 млн.грн. 

У 2020р. оборот роздрібної торгівлі становив 
27 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 4,5% біль-
ше обсягу 2019р. 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгі-
влі (юридичних осіб) становив 18,4 млрд.грн, що у порів-
нянних цінах на 4,8% більше обсягу 2019р. 

У січні–грудні 2020р. за рахунок усіх джерел фі-
нансування освоєно 7,8 млрд.грн капітальних 
інвестицій, що на 48% менше ніж у січні–грудні 

2019р. 
Структура капітальних інвестицій 

за джерелами фінансування 

Кошти 
місцевих 
бюджетів 

11,2% 

За попередніми даними, у 2020р. загальне вироб-
ництво продукції сільського господарства, порів-

няно з 2019р., зменшилося на 25,1%, зокрема продукції 
рослинництва – на 26,7%, тваринництва – на 12,8%. 

Виробництво основних видів продукції сільського господарства 

У 2020р. підприємствами області вироблено буді-
вельної продукції на 3,4 млрд.грн. У порівнянні з 

2019р. індекс будівельної продукції склав 74%. 
Прийнято в експлуатацію 43,2 тис.м2 загальної площі 

житлових будівель нового будівництва. Площа прийнятого 
житла проти 2019р. зменшилася на 61,5%. Переважну част-
ку житла збудовано у міських поселеннях – 36,7 тис.м2 (або 
85,1% загальної площі). 

 

У 2020р. вантажообіг підприємств транспорту 
становив 1,1 млрд.ткм, що на 7,7% менше ніж у 
2019р. Підприємствами транспорту перевезено 

7 млн.т вантажів, на 9,8% менше. 
Усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обся-

зі 1,1 млрд.пас.км. Послугами пасажирського транспорту 
скористалися 83,5 млн. пасажирів.  

У 2020р. експорт товарів регіону склав 2248,7 млн.дол. 
США, імпорт – 791,2 млн.дол. Порівняно з 2019р. 
експорт збільшився на 4,5%, імпорт – зменшився 

на 20%. Позитивне сальдо становило 1457,5 млн.дол. 
Експорт послуг склав 340,6 млн.дол. США, імпорт – 

19,5 млн.дол. Порівняно з 2019р. експорт зменшився на 
30,2%, імпорт – на 35,4%. Позитивне сальдо дорівнювало 
321,1 млн.дол. 
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За видами економічної дія-
льності найвища інвестиційна 
активність спостерігалась у 
державному управлінні й 
обороні; обов'язковому соціа-
льному страхуванні – 
2,3 млрд.грн (29,6%), промис-
ловості – 2 млрд.грн (25,4%), 
оптовій та роздрібній торгівлі; 
ремонті автотранспортних 
засобів і мотоциклів – 
1,5 млрд.грн (19,2%); сільсько-
му, лісовому та рибному гос-
подарстві – 1,3 млрд.грн 
(16,5%).  

Інші джерела 
фінансування 

2,5% 
Кошти  

державного  
бюджету 

22% 

БУДІВНИЦТВО 

ТРАНСПОРТ 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ 

РИНОК ПРАЦІ 

ОПЛАТА ПРАЦІ 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

На Миколаївщині проживає 2,7% населення Укра-
їни. 

За попередніми даними, на 1 січня 2021р. чисельність 
наявного населення області становила 1108,4 тис. осіб, 
щільність населення – 45 осіб на 1 км2. У 2020р. чисель-
ність населення зменшилась на 11,5 тис., або на 1%. Упро-
довж року народилось 7,6 тис. осіб, померло – 17,8 тис. 
На 100 померлих припадало 43 живонароджених.  

У 2020р. з області вибуло на 1,3 тис. осіб більше ніж при-
було.  

За результатами обстеження робочої сили у 
2020р. кількість робочої сили у віці 15 років і стар-

ше становила 537,6 тис. осіб, у віці 15–70 років – 537,1 тис. 
Рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше ста-

новив 50,8% населення відповідного віку, а серед осіб ві-
ком 15–70 років – 57,3%. 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у 
віці 15 років і старше, як і серед осіб віком 15–70 років, 
становив 10,7% робочої сили відповідного віку. 

Власні кошти 
підприємств та 

організацій 
58,9% 

 2020р. У % до 
2019р. 

Культури зернові та зернобобові (у 
початково оприбуткованій масі), тис.т 2395,6 75,2 

Ріпак і кольза, тис.т 131,4 66,4 
Соняшник (у початково оприбуткованій 
масі), тис.т 693,9 65,3 

Картопля, тис.т 206,5 116,9 

Культури овочеві, тис.т 566,7 118,4 

Культури плодові та ягідні, тис.т 24,9 89,0 

Виноград , тис.т 21,8 71,3 
М'ясо (жива маса сільськогосподарських 
тварин, реалізованих на забій), тис.т 45,1 88,6 

Молоко, тис.т 278,5 93,1 

Яйця від птиці свійської, млн.шт 201,6 73,2 
Вовна, т 99 87,6 

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ 

РЕГІОН У ФОКУСІ: ПІДСУМКИ 2020 РОКУ 

У 2020р. реалізовано промислової продукції на 
62,3 млрд.грн. Вагомі частки припадали на поста-
чання електроенергії, газу, пари та кондиційова-

ного повітря (37,4%), виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів (33,5%), металургійне вироб-
ництво, виробництво готових металевих виробів, крім 
машин і устатковання (13,8%). 

Проти 2019р. виробництво промислової продукції зроло 
на 2,6%. 

Серед провідних галузей промисловості зміни рівня ви-
робництва були такими: 

У 2020р. на споживчому ринку області спостеріга-
лось прискорення інфляційних процесів, які обу-
мовили приріст споживчих цін на рівні 4,9%. На 

формування індексу споживчих цін головним чином впли-
нуло адміністративне підвищення цін (тарифів) у житлово-
комунальній сфері (на природний газ, водопостачання та 
водовідведення), подорожчання послуг освіти, підакциз-
них товарів (тютюнових виробів) та зростання цін на окре-
мі товари продовольчої групи.  

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 

Тролейбусний 

Трамвайний 

Автомобільний 62,8 млн. осіб 

Кількість прибулих осіб 

8,3 млн. осіб 

12,3 млн. осіб 

–28,9% – машинобудування 
(крім ремонту і монтажу 
машин і устатковання); 
–10,4% – виробництво 
гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції. 

Кількість вибулих осіб 
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6,3% – виробництво харчо-
вих продуктів і напоїв; 
12,5% – добувна промисло-
вість та розроблення кар'є-
рів; 
21,3%  – постачання елект-
роенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря. 


