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Заробітна плата – одна з головних економічних категорій, яка поєднує інтереси працівників, підприємців та
держави і безпосередньо впливає на рівень життя населення. Вона є показником досягнень і прорахунків
суспільства. Так, середньомісячна заробітна плата штатних працівників Харківської області у січні–жовтні
2019 року становила 8931 грн, що в 2,1 рази більше розміру мінімальної заробітної плати в Україні (4173 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати – це сума своєчасно невиплаченої заробітної плати всім категоріям
працівників: штатним працівникам, особам, які не перебувають в обліковому складі підприємства – сумісникам і
працюючим за договорами, а також звільненим працівникам. Ця сума включає всі нарахування в грошовій і
натуральній формах з фонду оплати праці (за винятком обов’язкових утримань), строк виплати яких минув до
кінця місяця, у якому вони повинні бути виплачені.
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Загальна сума заборгованості складається з 
даних трьох категорій підприємств: 

- економічно активних; 

- суб’єктів господарювання, щодо яких 
реалізовуються процедури відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом (підприємств-банкрутів); 

- підприємств, які призупинили або припинили 
діяльність і не повідомили про погашення 
заборгованості (економічно неактивних).

За результатами державних статспостережень
загальна сума заборгованості з виплати 
заробітної плати по області протягом жовтня 
2019 р. зменшилась на 5,9%, або на 25,0 млн.грн. 
На 1 листопада п.р. сума боргу становила 
399,7 млн.грн, що дорівнювало 7,9% фонду оплати 
праці, нарахованого за жовтень 2019 р. 

Структура заборгованості із виплати 
заробітної плати у Харківській області 

на 01 листопада 2019 року
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В порівнянні з аналогічним періодом минулого року заборгованість із виплати заробітної плати штатним
працівникам Харківської області зросла на 43,6%, до суми заборгованості на 01 січня 2019 року – на 47,2% .
Серед регіонів України 01 листопада 2019 р. Харківська область посіла 19 та 17 місце відповідно за цими
показниками.

Основна сума боргу припадала на промисловість (381,9млн.грн, або 95,5%), а серед міст та районів області 
на підприємства м. Харкова (357,2 млн.грн, або 89,4%) та м. Лозової (28,6 млн.грн, або 7,1%).

Упродовж жовтня 2019 р. основна сума боргу із
виплати заробітної плати штатним працівникам
економічно активних підприємств у
Харківській області утворена підприємствами м.
Харкова (73,1% до загальної суми
заборгованості працівникам економічно
активних підприємств або 110,4 млн.грн),
зокрема: у Слобідському (38,9%),
Індустріальному (20,9%), та Московському
районах (3,5%) м. Харкова. Кількість
працівників економічно активних
підприємств, яким не виплачено заробітну
плату станом на 01.11.2019, становила
12,9 тис. осіб і збільшилась протягом місяця на
7,7%. Заборгованість із виплати заробітної
плати у розрахунку на одного працівника
зменшилась і станом на 01.11.2019 становила
11,8 тис.грн (на 01.01.2019 –
12,4 тис.грн).

Структура боргу із виплати заробітної плати 
за видами економічної діяльності  

у Харківській області 
на 01 листопада 2019 року



Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності
на 1 листопада 2019 року
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Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн

усього

у т.ч. підприємства (установи, організації)

економічно
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банкрути

економічно
неактивні
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у % до
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Усього 399683,1 151030,5 37,8 230614,5 57,7 18038,1 4,5

Сільське господарство, лісове
господарство та рибне господарство

85,7 – – 85,7 100,0 – –

Промисловість 381862,9 145501,0 38,1 226290,4 59,3 10071,5 2,6

Будівництво 2588,4 – – 643,7 24,9 1944,7 75,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів

3710,9 – – 681,1 18,4 3029,8 81,6

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність

1208,1 803,5 66,5 404,6 33,5 – –

Операції з нерухомим майном 504,8 – – 496,6 98,4 8,2 1,6

Професійна, наукова та технічна 
діяльність

9327,4 4331,1 46,4 2012,4 21,6 2983,9 32,0

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування

289,7 289,7 100,0 – – – –

Освіта 105,2 105,2 100,0 – – – –
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Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах у 
Харківській області, у тому числі на економічно активних 

підприємствах

(на 1 число відповідного місяця, млн.грн)

Заборгованість із виплати заробітної плати

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам на економічно активних підприємствах 

Основна сума боргу із виплати заробітної плати працівникам підприємств-банкрутів (суб'єктів

господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом) у Харківській області на 01.11.2019 утворена підприємствами промисловості (98,1% від суми
заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств-банкрутів або 226,3 млн.грн).

Кількість працівників підприємств-банкрутів, яким не виплачено заробітну плату станом на 01.11.2019,
становила 5,6 тис. осіб і зменшилась протягом місяця на 0,6%. Заборгованість із виплати заробітної плати у
розрахунку на одного працівника зросла і станом на 01.11.2019 становила 41,4 тис.грн (на 01.01.2019 –
38,3 тис.грн).

Сума боргу із виплати заробітної плати працівникам економічно неактивних підприємств у Харківській
області на 01.11.2019 становила 18,0 млн.грн, або 4,5 % до загальної суми заборгованості.
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• вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків,                           
61002, Україна

• тел.: (057) 706-26-16
• факс: (057) 706-25-88
• електронна пошта: gus@kh.ukrstat.gov.ua
• веб-сайт: www.kh.ukrstat.gov.ua
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Інформаційний бюлетень підготовлено управлінням 
поширення інформації та комунікацій.

Відповідальний за випуск О. Глухова, (057) 706 26 98

Для підготовки інформаційного бюлетеня були використані 
дані форм державних статистичних спостережень: 
• № 1–пв (місячна) "Звіт із праці"; 
• № 1–пв (квартальна) "Звіт із праці".

З питань поширення статистичних публікацій Ви можете звернутись за тел./факс: (057) 706 26 36.

mailto:gus@kh.ukrstat.gov.ua
http://www.kh.ukrstat.gov.ua/

