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ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ !
Основними пріоритетами роботи органів державної
статистики є задоволення потреб користувачів об’єктивною,
достовірною, повною, надійною, своєчасною статистичною
інформацією.
Як
показує
практика,
інформаційно-аналітичні
можливості статистики використовуються в менеджменті, в
маркетингу, бізнес-плануванні тощо. Статистика дає змогу
створити інформаційну базу для вивчення реальних процесів,
що відбуваються в економіці регіону.
Вашій увазі пропонуються окремі статистичні показники
про соціально-економічне становище Харківської області за
2019 рік.
Сподіваємось, Ви зацікавитесь!

обробка
Додаткову інформацію можна отримати в управлінні
поширення інформації та комунікацій
Головного управління статистики у Харківській області

аналіз
поширення

за телефонами:
(057) 706 26 98; (057) 706 26 36; (057) 706 26 71

зведена знеособлена
інформація

Користувач
статистичної інформації

або за адресою: кім. 203, 225,
вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків, 61002, Україна.
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Скільки нас?
На 1 січня 2020 р. у Харківській області, за
оцінкою, проживало 2658,5 тис. осіб.
Упродовж 2019 р. чисельність населення
області зменшилася на 17137 осіб. Зменшення
чисельності населення області відбулося за
рахунок природного скорочення – 22573
особи, водночас зафіксовано міграційний
приріст населення – 5436 осіб.
Було
зареєстровано
40611
померлих.
основними причинами смерті стали хвороби
системи кровообігу (69,1%), новоутворення
(14,1%), зовнішні причини смерті (5,5%),
хвороби органів дихання (4,0%).
У 2019 р. в Харківській області народилось
18038 немовлят, у тому числі 9369 хлопчиків
та 8669 дівчаток.

Скільки працюючих та безробітних?
У віці 15-70 років кількість зайнятого
населення
становить
1263,9
тис.
осіб,
а
67,2 тис. осіб класифікувалися за
методологією Міжнародної організації праці як
безробітні.

Скільки ми заробляємо?
Середньомісячна заробітна плата штатного
працівника підприємств, установ та організацій
Харківської області, у 2019 р. склала 9081 грн.
Найбільш оплачуваною є праця у наступних
видах
економічної
діяльності:
державне
управління й оборона; обов’язкове соціальне
страхування (21950 грн); інформація та
телекомунікації (18195 грн); фінансова та
страхова діяльність (17131 грн); добувна
промисловість і розроблення кар’єрів (15649);
постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого
повітря
(14681
грн);
будівництво (13935 грн).
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Де ми навчаємось?
Кількість закладів дошкільної освіти на кінець
2019 р. складала 742 од, кількість місць у них
становила 78,8 тис. од. Дошкільною освітою
охоплено 77,4 тис. вихованців.
На початок 2019/20 навчального року діяло
740 закладів загальної середньої освіти.
Кількість учнів, що здобували середню освіту,
становила 253,6 тис. осіб.
На кінець 2019 р. діяло 39 закладів
професійної
(професійно-технічної)
освіти.
Кількість учнів, слухачів у цих закладах
складала 13,2 тис. осіб.
Мережа закладів вищої освіти складається з
коледжів, технікумів, училищ, університетів,
академій, інститутів. На початок 2019/20
навчального року в області діяло 60 закладів
вищої освіти. Кількість здобувачів вищої освіти
становила 165,2 тис. осіб. Закладами вищої
освіти прийнято на навчання 31,6 тис. осіб,
випущено 42,4 тис. фахівців.
Упродовж 2019 р. підготовку аспірантів
здійснювали 57 закладів, із них 30 закладів
вищої освіти та 27 наукових установ.
Докторантів готували 35 закладів, з них 25
закладів вищої освіти та 10 наукових установ.
Кількість аспірантів на кінець 2019 р. у
закладах вищої освіти становила 3480 осіб,
докторантів –130 осіб.

Як ми проводимо своє дозвілля?
На
кінець
2019
року
бібліотечне
обслуговування
Харківщини
здійснювала
801 бібліотека з бібліотечним фондом майже
18,0 млн.прим.
На кінець 2019 року на території області
знаходилось майже 6,6 тис. спортивних
споруд,
з
них:
3,7
тис.
спортивних
майданчиків, 559 футбольних полів, 91
тенісний корт, 931 спортивний зал площею не
менше 162 м2, 53 стадіони з трибунами на 1500
місць і більше, 220 стрілецьких тирів, 34 криті
плавальні басейни, 5 споруд зі штучним
льодом,
4
лижні
бази,
велотрек,
кінноспортивна база тощо.
До занять фізичною культурою та спортом не
менше одного разу на тиждень залучено 96,8%
дітей у віці від 6 до 18 років. Серед дорослого
населення цей відсоток значно менший –
27,4% у жінок та 36,5% у чоловіків.
У 2019 р. туристичні послуги надавав 261
суб’єкт туристичної діяльності (86 юридичних
осіб та 175 фізичних осіб-підприємців), якими
упродовж року обслуговано 76,2 тис. туристів
та 4,0 тис. екскурсантів.
Влітку 2019 р. працювало 732 дитячих заклади
оздоровлення та відпочинку на 4849 місць.
Кількість дітей, які відпочили та оздоровились,
становила 97,6 тис. осіб.
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Який стан навколишнього
середовища?
Обсяги
забруднюючих
речовин
від
стаціонарних джерел забруднення склали
106,5
тис.
т,
від
пересувних
джерел
забруднення – 101,9 тис. т. Крім того, викиди
діоксиду вуглецю становили 7,6 млн. т.
Від стаціонарних джерел забруднення у
розрахунку на одного жителя Харківщини
припадає 39,9 кг викидів забруднюючих
речовин, а на 1 км2 території – 3,4 т.

На скільки зросли ціни?
Ціни на споживчому ринку Харківської області
за 2019 р. у цілому зросли на 4,8%. Зокрема:
продукти харчування та безалкогольні напої
подорожчали на 4,7%, алкогольні напої та
тютюнові вироби – на 13,8%, одяг і взуття – на
1,4%, транспорт – на 1,9%, освіта – на 16,7%
та ін.

Що ми виробляємо?
Підприємствами Харківської області у 2019 р.
було
вироблено
205,6
тис.т
борошна
пшеничного чи пшенично-житнього, 65,4 тис.т
хліба та виробів хлібобулочних нетривалого
зберігання, 22,4 тис.т виробів ковбасних та
подібних продуктів з м’яса, 17,6 тис.т соусів і
продуктів для приготування соусів, 3,0 тис.т
масла вершкового жирністю не більше 85%.
За попередніми даними обсяг реалізованої
промислової продукції склав 214,6 млрд.грн.

Скільки житла збудовано?
У 2019 р. за рахунок нового будівництва
прийнято
в
експлуатацію
381,6
тис.м2
загальної площі житлових будівель. Прийнято в
експлуатацію 4912 квартир, у тому числі в
одноквартирних будинках – 1028, в будинках з
двома та більше квартирами – 3884.
Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та
садові будинки нового будівництва загальною
площею 27,3 тис.м2.
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В яких умовах ми проживаємо?
Житловий фонд Харківської області на 1 січня
2020 р. становив 66,1 млн.м2 загальної площі з
кількістю квартир 1281,6 тис. У середньому на
одну особу припадало 25,0 м2 загальної площі
житлового фонду.
Питома вага обладнаної загальної площі
житлових приміщень газом становила 86,0%,
опаленням – 84,2%, водопроводом 69,5%,
каналізацією
–
68,5%,
гарячим
водопостачанням – 58,8%.
Двокімнатне
житло
мають
35,3%
домогосподарств,
трикімнатне
–
29,5%,
чотирикімнатне і більше – 18,5%, однокімнатне
– 16,7%. Здебільшого, населення Харківщини
мешкає у житлі, збудованому у 1970-х роках
(31,6%).

Яким транспортом користуємось?

У 2019 р. послугами пасажирського транспорту
скористалися 526,6 млн. пасажирів.

Що ми вирощуємо?
Рослинництво
У
2019
році
сільськогосподарськими
підприємствами та господарствами населення
одержано 4,4 млн.т зерна, з них: пшениці – 2,3
млн.т, кукурудзи на зерно – 1,5 млн.т, ячменю
– 0,5 млн.т. Крім того, вирощено 1,5 млн.т
соняшника, 0,8 млн.т картоплі, 0,7 млн.т
овочевих культур.

Тваринництво
Станом на 01 січня 2020 р. в господарствах
усіх категорій області кількість великої рогатої
худоби склала 164,6 тис.голів (у т.ч. корів –
79,4 тис.), свиней–200,7 тис., овець та кіз –
70,2 тис., птиці – 8,2 млн.
У січні–грудні 2019 р. вироблено м’яса (у живій
масі) 126,8 тис. т, молока – 519,5 тис. т, яєць –
707,4 млн. шт, вовни – 53 т.

Залізничним транспортом відправлено 23,6
млн. пасажирів, послугами автомобільного
транспорту скористалися 90,1 млн. пасажирів.
Харківським метрополітеном перевезено 212,8
млн. пасажирів, тролейбусами – 103,2 млн.
пасажирів, трамваями – 88,6 млн. пасажирів.
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Харківщина на зовнішньому ринку
У 2019 р. у Харківській області експорт товарів
становив
1,4
млрд.дол.США,
послуг
–
0,4 млрд.дол.США, що складало 2,8% та 2,5%
від загального обсягу по Україні відповідно.

Імпорт товарів становив 1,7 млрд.дол.США,
послуг – 64,3 тис.дол.США, що склало 2,9% та
0,9% від загального обсягу по Україні
відповідно.
Обсяг залучених із початку інвестування
прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в
економіку області на 31 грудня 2019 р.
становив 762,5 млн.дол.США.

Скільки підприємств та
фізичних осіб–підприємців?
У 2019 році, за попередніми даними, у
Харківській
області
налічувалось
25051
підприємство, з них 20 – великих, 1281 –
середнє, 23750 – малих.
Фінансовим результатом діяльності підприємств
до оподаткування (сальдо) стало 13,0 млрд.грн
прибутку.
Найбільша кількість підприємств зосереджена у
сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів (6,9 тис.
одиниць), у промисловості (3,9 тис. од.) та у
сфері операцій з нерухомим майном (3,5 тис.
од).
Крім того, у 2018 р. здійснювали діяльність
130209 фізичних осіб–підприємців, з них 36
віднесені
до
суб’єктів
середнього
підприємництва, 130173 – до суб'єктів малого
підприємництва.
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За
результатами
моніторингу
соціальноекономічного розвитку регіонів України за 2019 р.
Харківська область посіла 6 місце за всіма
напрямками оцінки
За показником "Кількість суб’єктів середнього
підприємництва" Харківська область посіла третю
позицію серед інших регіонів України.
На 10 тис. осіб наявного населення припадає
5 підприємств.

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років
становить 62,1% до економічно активного населення
відповідного віку За рівнем зайнятості населення цієї
вікової групи ми на другому місці.

За кількістю суб’єктів малого підприємництва
(з урахуванням мікропідприємництв) Харківська
область поділила другу та третю сходинку з
Київською областю (569 підприємств на 10 тис. осіб
наявного населення).

Рівень охоплення дітей позашкільною освітою
становить 84,9% до загальної кількості дітей
шкільного віку, і це є другим результатом серед
регіонів України.

В Харківській області найнижчий в Україні рівень
безробіття населення у віці 15-70 років, або 5% по
відношенню до кількості економічно активного
населення відповідного віку.

Частка населених пунктів Харківської області, у яких
впроваджено роздільне збирання твердих побутових
відходів, складає 12,3%. Кращий показник тільки в
Закарпатській та Тернопільській областях.

адреса: вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків, 61002
телефон: (057) 706-26-98 факс: (057) 706-25-88
електронна пошта: gus@kh.ukrstat.gov.ua
адреса в Інтернеті: http://kh.ukrstat.gov.ua

