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СКОРОЧЕННЯ 
 

% – відсоток м2 – квадратний метр 
га – гектар млн. – мільйон 

грн – гривня од – одиниця 
дол. США – долар США  т – тонна 

кг – кілограм тис. – тисяча  
км – кілометр ц – центнер (100 кг) 

км2 – квадратний кілометр шт – штука 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ  

 
Тире (–)                      – явищ не було  

"з них", "у тому числі" – означає, що наведено не всі доданки 
загальної суми  
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(на 1 січня 2020 року; тис. осіб) 

Чисельність населення 

Наявне населення 2658,5 
міське 2158,1 

сільське 500,4 
Постійне населення 2642,8 

чоловіки 1225,5 
жінки 1417,3 
  

 

 
 

 
  

1. НАСЕЛЕННЯ ТА 

МІГРАЦІЯ 

18038 

40611 

Кількість 

живонароджених 

Кількість померлих 

Природний рух населення, осіб 

–17137 

–22573 

5436 

Загальний приріст, 
скорочення (–) 

Природний приріст, 
скорочення (–) 

Міграційний приріст, 
скорочення (–) 

Приріст, скорочення (–) чисельності населення, осіб 
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Розподіл постійного населення за статтю та віком  
(на 1 січня 2020 року; осіб) 
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Зареєстровані шлюби Розірвання шлюбів (розлучення) 

Кількість зареєстрованих шлюбів та розірвань шлюбів, од  
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Робоча сила 

(тис. осіб) 

Робоча сила  

у віці 15–70 років 1331,1 

працездатного віку 1285,1 

Зайняте населення  

у віці 15–70 років 1263,9 

працездатного віку 1217,9 

Безробітне населення (за методологією МОП)  

у віці 15–70 років 67,2 

працездатного віку 67,2 

Особи, які не входять до складу робочої сили  

у віці 15–70 років 703,3 

у працездатному віці 375,7 
  

 
 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) 
(відсотків до робочої сили відповідної вікової групи) 

 

 
 

Рівень зайнятості населення 
(відсотків до населення відповідної вікової групи) 

 

 

2. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА 
БЕЗРОБІТТЯ 

5,9 
5,0 4,7 5,0 

6,1 
5,2 4,9 5,2 

1 квартал 1 півріччя 9 місяців рік 

у віці 15-70 років працездатного віку  

61,4 62,2 62,5 62,1 
72,5 73,4 73,9 73,3 

1 квартал 1 півріччя 9 місяців рік 

у віці 15-70 років працездатного віку  
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Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах 

юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  

3. ОПЛАТА ПРАЦІ 

–11,5 

2,5 

5,9 

2,1 
0,7 

4,2 

1,3 

–4,1 

5,0 

–3,8 

1,3 

12,2 

–12,4 

1,2 

4,8 

1,5 
0,1 

4,9 

1,9 

–4,0 

4,3 

–4,6 

1,3 

12,3 

Темпи приросту (зменшення) номінальної та 
реальної заробітної плати 

(відсотків до попереднього місяця) 

Приріст (зменшення) номінальної заробітної плати 

Приріст (зменшення) реальної заробітної плати 

8029 8229 
8711 8891 8957 

9336 9453 
9066 

9521 
9162 9277 

10410 

Середня номінальна заробітна плата  
(у розрахунку на одного штатного працівника; грн) 
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Житловий фонд1 

__________ 
1 З урахуванням даних про житловий фонд, який знаходиться на балансі 

підприємств-банкрутів та тих, що повністю припинили діяльність. 
 

Обладнання житлового фонду за типами місцевості1 
 

(відсотків) 

__________ 
1 Без урахування даних про житловий фонд, який знаходиться на балансі 

підприємств-банкрутів та тих, що повністю припинили діяльність. 

4. НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО 

(тис.м2 загальної площі) 

Весь житловий фонд 66147,4 

Міський житловий фонд 51925,9 

Сільський житловий фонд 14221,5 

 міська сільська 

Питома вага загальної житлової площі, 
обладнаної  

 

водопроводом 79,7 32,3 

каналізацією 79,2 29,4 

опаленням 90,6 60,5 

газом 86,4 84,4 

гарячим водопостачанням 71,3 13,2 
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Заклади освіти 

(на кінець року) 

  

Заклади дошкільної освіти, од 742 

у них дітей, тис. 77,4 
  

(на початок 2019/20 навчального року) 

  

Заклади загальної середньої освіти1, од 740 

у них учнів, тис. 253,6 

  

(на кінець року) 

  

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти1, од 39 

у них учнів, слухачів, тис. 13,2 

  

(на початок 2019/20 навчального року) 

  

Заклади вищої освіти, од 60 

у них студентів, тис. 165,2 
  

(на кінець року) 

  

Наукові установи та заклади вищої освіти, які мають  

аспірантуру, од 57 

у них аспірантів, осіб 3480 

докторантуру, од 35 

у них докторантів, осіб 130 
   

 
___________ 
1 За даними Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. 

5. ОСВІТА 
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Надання населенню субсидій 

(субсидії на оплату житлово-комунальних послуг) 

  

Кількість домогосподарств,  

які звернулись за субсидіями, тис. 148,8 
  

Кількість домогосподарств,  

яким призначено субсидії, тис. 464,7 
  

Сума призначених субсидій, млн.грн 221,1 
  

(субсидії на придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива) 

  

Кількість домогосподарств,  

які звернулись за субсидіями, тис. 14,8 
  

Кількість домогосподарств,  

яким призначено субсидії, тис. 11,6 
  

Сума призначених субсидій, млн.грн 33,8 
  

Сума субсидій, отриманих 

домогосподарствами готівкою, млн.грн 36,3 
 

 

 

 

 

 

 

  

6. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
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Колективні засоби розміщування1 

 

  

Кількість колективних засобів розміщування (КЗР), од 73 

  

Кількість місць у КЗР, од 7824 

  

Кількість осіб, що перебували у КЗР, осіб 187204 

  

з них іноземців 26205 

 

___________ 
1 Інформація за даними юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб. 

 
Кількість туристів, 

обслугованих туроператорами та турагентами, 
за видами туризму1 

(осіб) 

  

Усього 76211 

  

в’їзних (іноземних) туристів 223 

  

виїзних туристів 64911 

  

внутрішніх туристів 11077 

 

__________ 
1 Юридичними особами та фізичними особами-підприємцями. 

7. ТУРИЗМ 
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Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря 

від стаціонарних джерел забруднення 

(тис.т) 

Усього за видами економічної діяльності 106,5 

Сільське, лісове та рибне господарство 2,0 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 26,4 
Переробна промисловість 5,2 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 68,0 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 0,8 
Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 2,6 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне 
страхування 0,6 

Інші види економічної діяльності 0,9 
  

У розрахунку   

на одну особу, кг 39,9 
на 1 км2, кг 3389,7 

  

8. НАВКОЛИШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

Діоксид сірки 
38,9 

Речовини у 
вигляді 

твердих 
суспендо-

ваних 

частинок  
21,3 

Метан  
13,9 

Оксид вуглецю 
13,1 

Сполуки азоту  
10,0 

Інші  
2,8 

Структура викидів  
(відсотків до загального підсумку) 
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9. ЦІНИ 

1,0 

2,3 
3,3 

4,0 
4,6 

4,0 
3,3 3,2 

3,9 
4,9 4,9 4,8 

Зміни споживчих цін 
(до грудня попереднього року; відсотків) 

104,7 

106,2 

116,7 

101,6 

110,0 

101,9 

103,9 

99,9 

99,1 

101,4 

113,8 

104,7 

104,8 

Різні товари та послуги 

Ресторани та готелі 

Освіта 

Відпочинок і культура 

Зв'язок 

Транспорт 

Охорона здоров'я 

Предмети домашнього вжитку, побутова 

техніка та поточне утримання житла 

Житло, вода, електроенергія, газ та  

інші види палива 

Одяг і взуття 

Алкогольні напої, тютюнові вироби 

Продукти харчування та безалкогольні 

напої 

ІСЦ 

Індекси споживчих цін на товари та послуги 
(грудень до грудня попереднього року; відсотків) 



12 

 
 

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими  
формами господарювання 

(на 1 січня 2020 року) 

Усього юридичних осіб 79644 

у тому числі 

 товариство з обмеженою відповідальністю 43292 

приватне підприємство 12413 

органи державної влади, організації (установи, заклади) 4331 

громадська організація 4189 

кооперативи 2342 

профспілка, об′єднання профспілок 1822 

фермерське господарство 1736 

об′єднання співвласників багатоквартирного будинку 1280 

акціонерні товариства 1204 

благодійна організація 938 

політична партія 849 

комунальне підприємство 737 

релігійна організація 661 

інші організаційні форми  3850 

  
 

10. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

15,6 
Промисловість 

6,2 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного 

обслуговування 

5,1 

Операції з 

нерухомим  

майном 

4,8 

Професійна,  

наукова та  

технічна  

діяльність 

4,0 

Будів- 

ництво 

3,4 

Сільське,  

лісове та рибне 

господарство 

3,1 

Освіта 

2,1 

Інші 

35,3 

Кількість юридичних осіб за видами економічної діяльності                                                                     
(на 1 січня 2020 року; тис.) 
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Індекси промислової продукції за видами діяльності 
 

(відсотків до попереднього року) 

Промисловість 96,7 

Добувна та переробна промисловість 96,0 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 99,7 

Переробна промисловість 95,4 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів 95,6 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів 92,5 
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 94,0 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 93,9 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 102,7 
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 85,3 
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої 

неметалевої мінеральної продукції 97,8 
Металургійне виробництво; виробництво готових 

металевих виробів, крім машин і устатковання 95,0 
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 

устатковання 94,4 
Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 103,0 
  

 

11. ПРОМИСЛОВІСТЬ 

60,3 

22,9 

15,4 

1,4 

Структура обсягу реалізованої промислової продукції     
(відсотків до загального обсягу) 

Переробна промисловість 

Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
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Індекси сільськогосподарської продукції 

 

(відсотків до попереднього року) 

 
Продукція 
сільського 

господарства 

З неї 

продукція 
рослинництва 

продукція 
тваринництва 

    

Господарства 
усіх категорій 102,5 102,3 103,6 

у тому числі    
підприємства 107,5 106,9 112,6 

господарства 
населення 94,1 93,2 96,9 
    

 

 
 

Виробництво основних культур сільськогосподарських 
 

 

 
Площа 

зібрана, 

тис.га 

Обсяг 
виробництва, 

тис.ц 

Урожайність, 
ц з 1 га 

    

Культури зернові та 

зернобобові 1046,3 44161,3 42,2 
Соняшник 528,0 14805,8 28,0 

Буряк цукровий 
фабричний 5,7 2501,0 435,7 

Картопля 59,5 8430,5 141,7 
Культури овочеві 31,8 6759,0 212,7 

Культури плодові та 
ягідні 5,8 589,2 102,2 

12. СІЛЬСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО 

Продукція 

рослинництва 
84,1 

Продукція 

тваринництва 
15,9 

Структура продукції сільського господарства 
(відсотків до загального обсягу) 
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Виробництво основних видів продукції тваринництва 

 

  

М'ясо (реалізовано на забій сільськогосподарських 

тварин у живій масі), тис.т 126,8 
Молоко, тис.т 519,3 

Яйця, млн.шт 707,4 
  

 

 

15,3 

0,8 

–56,6 

-21,9 

2,7 

–27,0 

-60

-40

-20

0

20

Культури 
зернові та 

зернобобові 

Соняшник Буряк 
цукровий 

фабричний 

Картопля Культури 
овочеві 

Культури 
плодові та 

ягідні 

Приріст, зниження (–) виробництва основних 
культур сільськогосподарських                                

(відсотків до попереднього року)  

7,7 

-1,4 

17,2 

Приріст, зниження (–) виробництва 
основних видів продукції тваринництва                                       

(відсотків до попереднього року) 

          М'ясо                Молоко                Яйця 
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Розподіл кількості та загальної площі житлових будівель, 

прийнятих в експлуатацію, за видами1 
 

 

Прийнято в 
експлуатацію 

м2 загальної 
площі 

Відсотків до 
Прийнято в 

експлуатацію 

будівель, од 
загального 

обсягу 
2018 р. 

Усього 381592 100,0 72,1 1060 
у тому числі     

будинки 
одноквартирні 151631 39,7 131,1 1024 

будинки з 
двома та 

більше 
квартирами 229961 60,3 56,0 36 

     

 

 
 
 _____________  
1 З урахуванням загальної площі прийнятих в експлуатацію житлових будівель 

відповідно до встановленого Порядку (наказ Мінрегіону України від 03.07.2018 

№ 158 (зі змінами). 

13. БУДІВНИЦТВО 

90,2 

129,7 

262,7 

381,6 

57,4 64,3 
91,9 

72,1 

січень–березень  січень–червень січень–вересень січень-грудень 

Прийняття в експлуатацію житлових будівель1 

Обсяги, тис.кв.м загальної площі 

Темпи зростання (зниження), у % до відповідного періоду попереднього року 
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Перевезення вантажів за видами транспорту 

(млн.т) 

Усі види транспорту 60,8 

у тому числі  

наземний 60,8 
залізничний1 31,2 

автомобільний2 29,6 
авіаційний3 – 

Довідково:  
Відправлено вантажів транспортною авіацією, т  89,7 
  

 _____________________  

1 За даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Українська залізниця", обсяг 

відправлених вантажів.  
2 З урахуванням перевезень, виконаних для власних потреб, та комерційних вантажних 
перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
3 За даними Державної авіаційної служби України. 
 

Перевезення пасажирів за видами транспорту 
(млн.) 

Усі види транспорту  518,4 

у тому числі  

наземний 305,5 
залізничний1 23,6 

автомобільний (автобуси)2 90,1 
трамвайний 88,6 

тролейбусний 103,2 
авіаційний3 – 

метрополітенівський 212,8 
Довідково:  

Відправлено пасажирів з аеропорту, тис.  673,0 
  

 ________________  

1 За даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Українська залізниця", кількість 
відправлених пасажирів. З 2017 р. змінено порядок обліку перевезень пасажирів залізничним 

транспортом у приміському сполученні, які користуються пільгами на безкоштовний проїзд.  
2 З урахуванням автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними та 
юридичними суб’єктами малого бізнесу. 
3 За даними Державної авіаційної служби України. 
.

14. ТРАНСПОРТ І 
ЗВ'ЯЗОК 



18 

 
Обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами 

 

(млн.дол. США) 

 Експорт Імпорт Сальдо 

    

Товари 1415,1 1745,8 –330,7 
    

Послуги 389,3 64,3 325,0 
    

 

 

Товарна структура експорту, 
(відсотків до загального обсягу) 

Товарна структура імпорту, 
(відсотків до загального обсягу) 

 

 

 

  

15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

23,1 

20,2 

18,6 

38,1 

готові харчові продукти 

продукти рослинного походження 

машини, обладнання та механізми; 

електротехнічне обладнання 

інші 

20,4 

13,9 

11,3 

54,4 

машини, обладнання та механізми; 

електротехнічне обладнання 

полімерні матеріали, пластмаси та 

вироби з них 

продукція хімічної та пов'язаних з нею 

галузей промисловості 

інші 
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Товарооборот внутрішньої торгівлі 

 

 (млн.грн) 

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) 83122,2 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) 58839,3 

  

 
Структура оптового та роздрібного товарообороту  

 
Оптовий товарооборот 

(відсотків до загального підсумку) 

 
 

Роздрібний товарооборот 
(відсотків до загального підсумку) 

 

  

16. ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

85,4 

14,6 

Непродовольчі товари 

Продовольчі товари 

54,5 

45,5 

Непродовольчі товари 

Продовольчі товари 
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Структура роздрібного продажу продовольчих товарів 
 

 
 

Структура роздрібного продажу непродовольчих товарів 

  

алкогольні 
напої  

14,4% 

молочні 
продукти  

11,3% 

м'ясопродукти 
10,7% 

фрукти та 
овочі (свіжі) 

7,7% тютюнові 
вироби  

7,4% 

хлібобулочні  

та борошняні  

кондитерські 

вироби  

7,1% 

інші напої 

(безалкогольні)  

6,6% 

риба, 

ракоподібні та 

молюски  

4,4% 

інші 
продовольчі 

товари  
30,4% 

26790,1 
млн.грн 

фармацевтичні, 
медичні та 

ортопедичні 
товари  
23,8% 

автомобілі, 
деталі та 

приладдя для 
них  

14,3% 

паливо для 
автомобілів 

11,8% 

одяг та  
взуття  

9,3% 

косметичні 

товари й 

вироби для 

туалетних 

кімнат  

6,8% 

побутові 
електротовари, 

освітлювальне 
приладдя  

5,5% 

інші 
непродовольчі 

товари  
28,5% 

32049,1 
млн.грн 
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Статистичні дані щодо основних показників діяльності підприємств 

за їх розмірами сформовані за критеріями великих, середніх, малих та 
мікропідприємств, які визначені у Господарському кодексі України  

в редакції від 22.03.2012. 
– мікропідприємства – середня кількість працівників ≤ 10 осіб, 

річний дохід ≤ 2 мільйони євро; 
– малі підприємства – середня кількість працівників ≤ 50 осіб, 

річний дохід ≤ 10 мільйонів євро; 
– великі підприємства – середня кількість працівників > 250 осіб, 

річний дохід > 50 мільйонів євро; 
– середні підприємства – усі інші. 

 
Кількість підприємств 

(од) 

Усього 25051 

Великі 20 
Середні 1281 

Малі 23750 
з них мікропідприємства 20277 

  

 

 

 

 

Примітка. Показники діяльності підприємств (стор. 21, 22) наведено без урахування 

результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні. 
  

17. ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВ 

94,8 

5,1 
0,1 

Частка кількості підприємств за їх розмірами 
(відсотків до загальної кількості підприємтв) 

Малі 

Середні 

Великі 
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Кількість найманих працівників 
(тис. осіб) 

Усього 380,8 

Великі 41,3 
Середні 230,9 

Малі 108,6 

з них мікропідприємства 50,9 
  

 

 

 
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 

(млн.грн) 

Усього 377959,0 

Великі 75251,1 

Середні 191603,9 
Малі 111104,0 

з них мікропідприємства 39567,8 
  

 

 
  

60,6 

28,5 

10,9 

Частка кількості найманих працівників 
 (відсотків до загальної кількості найманих працівників) 

Середні 

Малі 

Великі 

50,7 

29,4 

19,9 

Частка реалізованої продукції (товарів, послуг) 
(відсотків до загального обсягу реалізованої продукції 

(товарів, послуг) 

Середні 

Малі 

Великі 
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Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових 

досліджень і розробок, за категоріями персоналу 
 

(осіб) 

Усього 12550 

дослідники 8345 

техніки 1290 
допоміжний персонал 2915 

У тому числі мають науковий ступінь  

доктора наук 946 

доктора філософії (кандидата наук) 2608 
  

 
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок,  

за видами робіт 
 

(у фактичних цінах; тис.грн) 

Усього 2864159,0 

фундаментальні наукові дослідження  569982,4 
прикладні наукові дослідження  574048,2 

науково-технічні (експериментальні) розробки  1720128,4 

  
  

 

  

18. НАУКА ТА 
ІННОВАЦІЇ 

60,1 20,0 

19,9 

Розподіл загального обсягу витрат на виконання 
наукових досліджень і розробок,  

за видами робіт  
(відсотків до загального обсягу) 

науково-технічні 
(експериментальні) розробки 

прикладні наукові дослідження 

фундаментальні наукові 
дослідження 
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Кількість інноваційно активних промислових підприємств  

за напрямами інноваційної діяльності 

 
(од) 

Усього 116 

  

внутрішні науково-дослідні роботи 16 

зовнішні науково-дослідні роботи 6 

придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення 47 

інші 23 

 
 

 
 

 

Впровадження інновацій  
на промислових підприємствах 

 
 

(од) 

  

Впровадження інноваційних видів продукції 279 

у тому числі  

нових для ринку 94 

нових тільки для підприємств 185 

  

Впровадження нових технологічних процесів 144 

з них маловідходних, ресурсозберігаючих  40 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Інформаційний бюлетень підготовлено управлінням поширення 
інформації та комунікацій. 

 
The newsletter is prepared by the department for dissemination of 

information and communications.  
 

 

 
 

 
Головне управління статистики  

у Харківській області 

 

адреса: вул. Маршала Бажанова, 28,  

м. Харків, Україна, 61002 

телефон: (057) 706-26-16 

факс: (057) 706-25-88 

електронна пошта: gus@kh.ukrstat.gov.ua 

вебсайт: http://kh.ukrstat.gov.ua 

Main Department of Statistics  

in Kharkiv region 

 

address: 28, Marshala Bazhanova str., 

Kharkiv, Ukraine, 61002 

telephone: (057) 706-26-16 

fax: (057) 706-25-88 

e-mail: gus@kh.ukrstat.gov.ua  

website: www.kh.ukrstat.gov.ua 
 
 

 
 
 
 

З питань поширення 
статистичних публікацій 

Ви можете звернутись 
за тел./факс:  

(057) 706-26-36. 

 
For more information on 

dissemination of statistical 
publications You can contact 

us by tel./fax:  
(057) 706-26-36. 
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