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НАСЕЛЕННЯ 

РИНОК ПРАЦІ 

За результатами обстеження робочої сили в                
І кварталі 2021 р. кількість зайнятого населення у віці  
15 років і старше становила 1172,5 тис. осіб, а у віці   
15–70 років – 1169,8 тис. осіб. Кількість безробітного 
населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років 
склала по 90,5 тис. осіб.  

Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше 
становив 51,9%, а серед населення віком 15–70 років – 
58,7%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років 
і старше та серед осіб віком 15–70 років склав по 7,2%.  

ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

Середня номінальна заробітна плата штатного 
працівника підприємств, установ та організацій області у 
травні 2021 р. становила 11674 грн. 

На 1 червня 2021 р. сума заборгованості з виплати 
заробітної плати становила 492,4 млн.грн.  

У Харківській області на 1 січня 2021 р. чисельність 
постійного населення складала 2618,2 тис. осіб, з них 
1404,4 тис. жінок. 

У віковій структурі населення частка дітей та підлітків 
у віці 0–14 років становила 13,7%, частка населення у 
віці 15–64 роки – 68,9%, у віці 65 років і старше – 17,4%. 
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Доєднуйтесь до вайбер-спільноти "Харківстат користувачам" 

У 2020 р. в області, за попередніми даними, кількість 
малих підприємств становила 23,9 тис.од.  

У малому підприємництві було зайнято 118,1 тис. осіб.  
Малими підприємствами області реалізовано 

продукції (товарів, послуг) на суму 136,1 млрд.грн. 
Фінансовим результатом (сальдо) діяльності малих 

підприємств стало 5,3 млрд.грн прибутку. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних 
будівельних робіт) підприємствами області у січні–травні 
2021 р. становив 5,9 млрд.грн.  

Індекс будівельної продукції порівняно із січнем–
травнем 2020 р. склав 110,6%. 

БУДІВНИЦТВО 

ТРАНСПОРТ 

У січні–травні 2021 р. вантажообіг підприємств 
транспорту становив 7,3 млрд.ткм, перевезено 16,4 млн.т 
вантажів.  

Пасажирообіг підприємств транспорту становив      
1,6 млрд.пас.км. Послугами пасажирського транспорту 
скористалися 121,1 млн. пасажирів. 

ТУРИЗМ 

У 2020 р. в області надання місць для проживання 
здійснювали 66 колективних засобів розміщування 
(юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних 
осіб) із кількістю місць – 6698 од. Кількість розміщених у 
них становила 80,2 тис. осіб. 


