РЕГІОН У ФОКУСІ: ПІДСУМКИ 2019 РОКУ
ГЕОПОЛІТИЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

Як самостійна адміністративно-територіальна одиниця, Миколаївська
область утворена 22 вересня 1937 року.
Територія, тис.км2
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Суміжні області

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Одеська, Кіровоградська,
Дніпропетровська, Херсонська

Адміністративний центр

місто Миколаїв

На 01.01.2020 до складу області входять 19 районів, 41 об'єднана територіальна громада, 9 міст (у т.ч. 5 обласного значення), 17 селищ міського
типу, 885 сільських населених пунктів.
ДЕМОГРАФІЧНА
СИТУАЦІЯ

Чисельність
наявного населення області
на 01.01.2020
1119,9 тис. осіб

Оборот роздрібної торгівлі становив 25,4 млрд.грн, що у порівнянних
цінах на 6% більше обсягу 2018р.
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних
осіб) становив 17,4 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 9,2% більше обсягу
2018р.

У січні–грудні 2019р. за рахунок усіх джерел фінансування освоєно
12,3 млрд.грн капітальних інвестицій.
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Померло
17087 осіб

За попередніми даними, у 2019р. загальне виробництво продукції сільського господарства, порівняно з 2018р., збільшилося на 4,1%, зокрема
продукції рослинництва – зросло на 5,8%, а тваринництва – знизилося
на 4,3%.
Виробництво основних видів продукції сільського господарства

На Миколаївщині проживає
2,7% наявного
населення
України

На 100 померлих кількість
живонароджених
47 осіб

Культури овочеві
478,5 тис.т

Картопля
176,8 тис.т
Культури плодові
та ягідні
28 тис.т

Соняшник
1063,4 тис.т

РИНОК ПРАЦІ

За результатами вибіркового обстеження населення середньомісячна кількість робочої сили у віці 15 років і старше у 2019р. становила
551,3 тис. осіб, у віці 15–70 років – 550,7 тис.
Рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 52,4%
населення відповідного віку, а серед осіб віком 15–70 років – 59,1%.
Рівень безробіття населення у віці 15 років і старше, як і серед осіб
віком 15–70 років, становив 9,3% робочої сили відповідного віку.
ОПЛАТА ПРАЦІ
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника
підприємств, установ та організацій становила 9976 грн, що на 22,2%
більше ніж у 2018р. і у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати,
встановленої на 2019р. (4173 грн).
Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих
цін) відносно 2018р. становив 113,2%.
Упродовж 2019р. сума заборгованості із виплати заробітної плати
зменшилась на 61,9% і станом на 01.01.2020 становила 39,3 млн.грн.

Яйця
275,4 млн.шт

Культури зернові
та зернобобові
3137,9 тис.т
М’ясо
(у живій масі)
50,9 тис.т

БУДІВНИЦТВО
У 2019р.в області прийнято в експлуатацію 112 тис.м2 загальної площі
житлових будівель нового будівництва. Площа прийнятого житла проти
2018р. зросла у 2,2 раза.
Переважну частку житла збудовано у міських
поселеннях – 99 тис.м2 (або 88,4% загальної площі).
Підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано
будівельних робіт) на 4,3 млрд.грн. У порівнянні з 2018р. індекс будівельної продукції склав 150,2%.
ТРАНСПОРТ
У 2019р. вантажообіг підприємств транспорту становив 1,2 млрд.ткм,
що на 7,9% більше ніж у 2018р. Підприємствами транспорту перевезено
7,7 млн.т вантажів, що на 58,2% більше.
Усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обсязі
1,4 млрд.пас.км, що на 8,5% менше ніж у 2018р.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 128,6 млн. пасажирів, що на 4,8% менше ніж у 2018р.

Молоко
299 тис.т

ПРОМИСЛОВІСТЬ
У 2019р. проти 2018р. виробництво промислової продукції в області
скоротилось на 1,7%.
Cеред провідних галузей промисловості області не досягнуто рівня виробництва 2018 року у машинобудуванні (крім ремонту і монтажу машин і
устатковання), а також у виробництві гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції – на 3,3%. Водночас, перевищення рівня виробництва 2018 року відмічено у металургійному виробництві,
виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на
0,8%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на
2,5%, виробництві харчових продуктів і напоїв – на 4,1%, добувній промисловості та розробленні кар'єрів – на 10,7%.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2019р. експорт товарів регіону склав 2152,6 млн.дол. США, імпорт –
989 млн.дол. Порівняно з 2018р. експорт збільшився на 1,9%, імпорт – на
33,6%. Позитивне сальдо становило 1163,6 млн.дол.
У 2019р. експорт послуг склав 483,1 млн.дол. США, імпорт –
29,9 млн.дол. Порівняно з 2018р. експорт зменшився на 3,1%, імпорт збільшився на 17,8%. Позитивне сальдо дорівнювало 453,2 млн.дол.
У 2019р. в економіку області іноземними інвесторами із 8 країн світу
вкладено 82,5 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг залучених з
початку інвестування прямих інвестицій
(акціонерного
капіталу) в економіку
області
на
31.12.2019 становив
305,4 млн.дол. та
порівняно з початком 2019р. збільшився на 38,5%.
Географія інвесторів
охоплює 46 країн
світу.

Структура прямих інвестицій (акціонерного
капіталу) за країнами світу на 31.12.2019
Кіпр
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СПОЖИВЧІ ЦІНИ
У 2019р. на споживчому ринку області спостерігалось уповільнення
інфляційних процесів. За рік ціни (тарифи) зросли на 3,8%, що майже у 2,5
раза менше за відповідний показник 2018р. Визначальним фактором у
формуванні індексу споживчих цін у минулому році стало підвищення цін
одразу в декількох сегментах ринку, насамперед – подорожчання послуг
освіти та зв’язку, а також підвищення цін на підакцизні товари.
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