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ПЕРЕДМОВА
FOREWORD
Статистичний щорічник містить широкий спектр статистичних показників соціальноекономічного стану області в 2019 р. у порівнянні з попередніми роками. Дані наведено в динаміці за 2000,
2005, 2010, 2015, 2017–2019 рр. Окремі показники подаються в ретроспективі.
Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики;
населення та міграція; ринок праці; доходи та умови життя; населені пункти та житло; освіта; охорона
здоров’я та соціальний захист; культура, відпочинок, спорт і туризм; правосуддя та злочинність;
навколишнє середовище та природні ресурси; національні рахунки; ціни; Єдиний державний реєстр
підприємств та організацій України; енергетика; промисловість; сільське господарство, мисливство, лісове
господарство, рибне господарство; будівництво; капітальні інвестиції; транспорт і зв’язок;
зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність підприємств; наука та інновації.
Крім того, щорічник містить розділ, у якому порівнюються основні показники соціальноекономічного розвитку Харківської області з показниками інших регіонів України. До розділів надані
методологічні пояснення.
Статистичні показники наведені за видами економічної діяльності, видами продукції, а також по
містах та районах області.
Окремі загальноекономічні та галузеві показники за 2019 рік є попередніми і розрахунковими та,
ймовірно, будуть уточнені в наступних виданнях.
У збірнику інформацію за результатами державних статистичних спостережень за 2016–2019 рр.
наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Дані по Донецькій
та Луганській областях наведені по підприємствах, установах та організаціях, які подали звітність
до органів державної статистики.
СКОРОЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ
ABBREVIATIONS USED IN THE YEARBOOK
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карбованець
літр
метр
квадратний метр
кубічний метр
місяць
мільйон
мільярд
міліметр
не віднесено до інших угруповань
одиниця
пасажиро-кілометр
примірник
сантиметр
тонна
тисяча
тонно-кілометр
центнер (100 кг)
штука

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ
CONVENTIONAL SYMBOLS USED IN THE YEARBOOK
Тире (–)
– явищ не було
Крапки (...)
– відомості відсутні
Символ (к)
– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону
Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної
інформації
Символ (х)
– заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
Нуль (0; 0,0)
– явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені
використаними у таблиці цифровими розрядами
"у тому числі",
– означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце випадки,
"з них"
коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових
не дорівнює підсумку
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Загальна площа житлових
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Перевезення вантажів
автомобільним транспортом
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Перевезення пасажирів
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товарів у 2019 році
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1.4. Основні соціально-економічні показники
Basic social and economic indicators
2000

2005

2010

2015

2017

2018

2019

Чисельність постійного
населення (на кінець року),
тис. осіб

2921,8

2813,4

2739,4

2703,0

2678,4

2660,0

2642,8

Природний приріст,
скорочення (–) населення,
тис. осіб

–28,5

–24,5

–15,8

–17,7

–19,3

–22,9

–22,6

Кількість зайнятих, тис.
осіб

1272,4

1297,2

1267,3

1230,8

1247,1

1258,9

1263,9

Кількість безробітних
(за методологією МОП),
тис. осіб

191,1

91,6

97,9

93,4

80,4

70,7

67,2

Рівень безробіття (за
методологією МОП), %

13,1

6,6

7,2

7,1

6,1

5,3

5,0

Середньомісячна
номінальна заробітна плата
працівників1, грн

230

759

2060

3697

6244

7657

9081

Доходи населення, млн.грн

…

22926

67102

116880

175850

216227

2460862

Валовий регіональний
продукт (у фактичних
цінах), млн.грн

…

25618

65293

124843

187454

233321

…

у розрахунку
на одну особу, грн

…

9025

23639

45816

69489

86904

…

125,7

108,9

109,0

144,2

113,8

111,2

104,8

… 22685,3

52356,8

114253,1

184703,4

220439,4

214552,62

Індекс споживчих цін
(грудень до грудня
попереднього року), %
Обсяг реалізованої
промислової продукції3,
млн.грн
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Продовження табл. 1.4
2000

2005

2010

2015

2017

2018

2019

Індекс цін продукції сільського
господарства, реалізованої
підприємствами (до
попереднього року), %

146,8

109,3

139,2

152,3

115,1

106,7

91,9

Загальна площа житлових
будівель, прийнятих в
експлуатацію4, тис.м2

248,9

366,8

416,2

383,6

347,8

528,9

381,6

…

…

8063,4

11246,7

19361,7

23551,3

22874,6

46,9

67,9

56,8

57,4

63,2

61,9

60,8

Відправлення пасажирів
транспортом загального
користування6, млн.

627,9

763,5

601,6

627,4

598,5

590,1

518,3

Експорт товарів, млн.дол.
США

315,3

721,6

1433,1

1311,6

1191,5

1279,0

1415,1

25,0

58,9

199,3

261,8

300,8

339,7

389,3

Імпорт товарів, млн.дол. США

450,5

1571,6

1834,1

1284,9

1619,4

1740,0

1745,8

Імпорт послуг7, млн.дол. США

5,1

96,8

317,5

103,6

45,7

65,5

64,3

2031,3

6755,6

18798,5

36807,4

46078,5

51926,0

58839,3

Капітальні інвестиції, млн.грн
Перевезення вантажів усіма
видами транспорту5, млн.т

7

Експорт послуг , млн.дол.
США

Роздрібний товарооборот
(у фактичних цінах)8, млн.грн

Фінансовий результат до
оподаткування9, млн.грн
409,1
2720,9
2079,8 –2769,8
9790,1 13885,2 12998,9
_______________
1
Тут і надалі (табл. 1.5) за 2000 та 2005 рр. дані наведено по юридичних особах та відокремлених
підрозділах юридичних осіб з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників, починаючи
з 2010 р. – по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб.
2
Тут і надалі (табл. 1.5) дані попередні.
3
Тут і надалі (табл. 1.6) інформація сформована із урахуванням розподілу даних структурних
підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних
угрупуваннях, ніж саме підприємство.
4
Тут і надалі (табл. 1.5) у 2010–2015, 2018–2019 рр. – з урахуванням обсягів житла, прийнятого
в експлуатацію відповідно до порядків (накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України від 03.07.2018 № 158, від 24.04.2015 № 79,
від 19.03.2013 № 95 та від 24.06.2011 № 91) та Тимчасового порядку (постанова Кабінету Міністрів
України від 09.09.2009 № 1035); у 2017–2019 рр. – нове будівництво (без урахування приросту
площі, отриманої у результаті реконструкції).
5
Тут і надалі (табл. 1.5, 1.6) з 2005 р. – з урахуванням автомобільних комерційних вантажних
перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
6
Тут і надалі (табл. 1.5, 1.6) – з урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень,
виконаних фізичними та юридичними суб’єктами малого бізнесу.
7
Загальні обсяги експорту-імпорту послуг за 2000–2010 рр. уточнено згідно з Методикою
ретроспективного перерахунку вартості послуг з переробки у зовнішньоекономічній діяльності
(наказ Держстату від 31.12.2014 № 419).
8
Тут і надалі (табл. 1.5) дані до 2015 р. наведено з урахуванням роздрібного товарообороту
підприємств ресторанного господарства.
9
У 2000 та 2005 рр. – фінансовий результат від звичайної діяльності підприємств
до оподаткування без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ;
у 2010, 2015–2019 рр. – фінансовий результат підприємств до оподаткування без урахування
результатів діяльності банків та бюджетних установ.
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