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Інформаційний бюлетень "Харківщина у 2020 році" підготовлено до
виходу статистичного щорічника "Харківська область у 2020 році" та
містить статистичну інформацію щодо окремих показників соціальноекономічного стану Харківської області у 2020 році. Інформація
представлена у табличному вигляді та графічному зображенні.
Більш широкий спектр статистичних показників соціально-економічного
розвитку регіону представлено у статистичному щорічнику.

СКОРОЧЕННЯ
% – відсоток
га – гектар
грн – гривня
дол. США – долар США
кг – кілограм
км2 – квадратний кілометр
м2 – квадратний метр

млн. – мільйон
од – одиниця
стор. – сторінка
т – тонна
тис. – тисяча
ц – центнер (100 кг)
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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Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело.
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1. Населення та міграція
Population and migration
Чисельність населення
Population
(на 1 січня 2021 року; тис. осіб)
2633,8
2140,9
492,9
2618,2
1213,8
1404,4

Наявне населення
міське
сільське
Постійне населення
чоловіки
жінки

Природний рух населення, осіб
Vital statistics
44199

16729
Кількість
живонароджених

Кількість померлих

Приріст, скорочення (–) чисельності населення, осіб
Increase, decrease (–) in the population
2843

–24627

Загальний приріст,
скорочення (–)

–27470
Природний приріст,
скорочення (–)

Міграційний приріст,
скорочення (–)
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Розподіл постійного населення за ознакою статті та віком
Resident population distribution by sex and age

(на 1 січня 2021 року; осіб)
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Кількість зареєстрованих шлюбів та розірвань шлюбів, од
Number of registered marriages and divorces
12020
9034

Зареєстровані шлюби

Розірвання шлюбів
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2. Зайнятість та безробіття
Employment and unemployment
Робоча сила
Labour force

(тис. осіб)

Робоча сила
у віці 15–70 років
працездатного віку
Зайняте населення
у віці 15–70 років
працездатного віку
Безробітне населення (за методологією МОП)
у віці 15–70 років
працездатного віку
Особи, які не входять до складу робочої сили
у віці 15–70 років
у працездатному віці

1288,1
1242,3
1208,5
1162,7
79,6
79,6
728,9
398,7

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)
Unemployment rate of population (ILO methodology)
(відсотків до робочої сили відповідної вікової групи)

5,7

5,9

1 квартал

5,8

6,0

1 півріччя
у віці 15-70 років

5,9

6,1

6,4

6,2

9 місяців

рік

працездатного віку

Рівень зайнятості населення
Employment rate of population

(відсотків до населення відповідної вікової групи)

62,4

73,7

1 квартал

60,8

72,0

1 півріччя
у віці 15-70 років

60,5

71,7

59,9

9 місяців

70,9

рік

працездатного віку
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3. Оплата праці
Labour remuneration
Темпи приросту, зменшення (–) номінальної та
реальної заробітної плати
Increase, decrease (–) in nominal and real wages
(відсотків до попереднього місяця)

15,3 14,7
11,9 11,7
8,0 7,6
2,5 2,7

4,3

3,6

2,6

2,0

1,1 1,6

–2,6
–3,3

–2,9 –2,9

–10,7

–11,8 –11,8

–0,1
–1,7

–11,6

Приріст (зменшення) номінальної заробітної плати
Приріст (зменшення) реальної заробітної плати

Середня номінальна заробітна плата
Average nominal wages

(у розрахунку на одного штатного працівника; грн)

9182

9416

10063

9820
8768

10175

10666
9877

10391

11969
10383

8992

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах
юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
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4. Населені пункти та житло
Communities and housing
Житловий фонд1, 2
Housing stock
(тис.м2 загальної площі)
67366,8

Весь житловий фонд

53138,8

Міський житловий фонд

14228,0

Сільський житловий фонд

Обладнання житлового фонду за типами місцевості2, 3
Housing stock facilities, by type of area
(відсотків до загальної площі
житлових приміщень4)
У міській
У сільській
місцевості
місцевості
Водопровід

80,9

32,8

Каналізація

80,4

29,8

Опалення

91,3

60,7

Газ

84,8

84,9

Гаряче водопостачання

66,5

13,0

1

________

З урахуванням даних про житловий фонд, який знаходиться на балансі
підприємств-банкрутів та тих, що повністю припинили діяльність.
2
Різниця у показниках за 2020 р., у порівнянні з попередніми звітними періодами,
пов’язана зі змінами у методології проведення державного статистичного
спостереження, у зв’язку з чим не звітували одиниці із середньою кількістю
працівників менше 10 осіб.
3
Без урахування даних про житловий фонд, який знаходиться на балансі
підприємств-банкрутів та тих, що повністю припинили діяльність.
4
У житлових будинках, гуртожитках та нежитлових будівлях.
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5. Освіта
Education
Заклади освіти
Educational institutions
(на кінець року)
7531

Заклади дошкільної освіти, од

74,11

у них дітей, тис.

(на початок навчального року2)
Заклади загальної середньої освіти3, од

734

у них учнів, тис.

258,8
(на кінець року)

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти3, од
у них учнів, слухачів, тис.

39
13,7

(на початок навчального року2)
Заклади вищої освіти, од
у них студентів, тис.

634
129,84
(на кінець року)

Наукові установи та заклади вищої освіти,
які мають аспірантуру, од
у них аспірантів, осіб

55
3449

___________
1
Інформація підготовлена за даними Державної інформаційної системи освіти,
наданими Державною науковою установою "Інститут освітньої аналітики" Міністерства
освіти і науки України.
2
На початок 2020/2021 навчального року.
3
За даними Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.
4
Інформація підготовлена за даними Єдиної державної електронної бази з питань
освіти, наданими Державним підприємством "Інфоресурс" Міністерства освіти і науки
України, з урахуванням закладів фахової передвищої освіти.
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6. Туризм
Tourism
Колективні засоби розміщування1
Collective accommodation facilities

Кількість колективних засобів розміщування (КЗР), од

66

Кількість місць у КЗР, од

6698

Кількість осіб, що перебували у КЗР, осіб

80153

з них іноземців

8322

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

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та
турагентами, за видами туризму1
Number of tourists served by tour operators and
travel agents, by type
(осіб)
Усього
в’їзних (іноземних) туристів
виїзних туристів
внутрішніх туристів

43989
4
36182
7803

__________
1

Юридичними особами та фізичними особами-підприємцями.
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7. Навколишнє середовище
Environment
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря
від стаціонарних джерел забруднення
Emission of the pollutants into the atmosphere
by stationary pollution sources
(тис.т)
Усього за видами економічної діяльності
94,1
Сільське, лісове та рибне господарство
2,1
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
12,6
Переробна промисловість
5,1
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
70,9
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
0,7
Транспорт, складське господарство, поштова та
кур’єрська діяльність
1,5
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне
страхування
0,5
Інші види економічної діяльності
0,7
У розрахунку
на одну особу, кг
на 1 км2, кг

35,6
2996,4

Структура викидів
Structure of pollutant emissions

(відсотків до загального підсумку)
Неметанові леткі
органічні сполуки
2,8
Метан
6,6
Оксид вуглецю
9,7

Інші речовини
0,1

Діоксид та інші
сполуки сірки
42,8

Сполуки азоту
11,1

Речовини у вигляді
твердих суспендованих
частинок
26,9
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8. Ціни
Prices
Індекси споживчих цін
Consumer price indices

(до грудня попереднього року; відсотків)
104,7

102,2

102,3

101,5

101,8 101,8

105,2

103,0
102,2

100,5

100,0
99,8

Індекси споживчих цін на товари та послуги
Consumer price indices for goods and services
(грудень до грудня попереднього року; відсотків)
ІСЦ

105,2

Продукти харчування та безалкогольні напої

105,1

Алкогольні напої, тютюнові вироби
Одяг і взуття
Житло, вода, електроенергія, газ та
інші види палива
Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла
Охорона здоров'я
Транспорт
Зв'язок
Відпочинок і культура
Освіта
Ресторани та готелі
Різні товари та послуги

107,7
95,7
113,9
100,9
108,5
102,4
104,5
101,7
113,7
104,4
105,6
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9. Єдиний державний реєстр підприємств
та організацій України
Unified State Register of Enterprises and
Organisations of Ukraine (Business register)
Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими
формами господарювання
Number of legal persons, by the organisational and legal forms
(на 1 січня 2021 року)

Усього юридичних осіб

83170

у тому числі
товариство з обмеженою відповідальністю

46114

приватне підприємство

12421

органи державної влади, організації (установи, заклади)

4479

громадська організація

4389

кооперативи

2367

профспілка, об′єднання профспілок

1847

фермерське господарство

1820

об′єднання співвласників багатоквартирного будинку

1377

акціонерні товариства

1188

благодійна організація

972

політична партія

857

комунальне підприємство

745

релігійна організація

673

інші організаційні форми

3921
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10. Промисловість
Industry
Індекси промислової продукції за видами діяльності
Industrial production indices, by type of activity

(відсотків до попереднього року)

Промисловість
Добувна та переробна промисловість
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
поліграфічна діяльність
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої
неметалевої мінеральної продукції
Металургійне виробництво; виробництво готових
металевих виробів, крім машин і устатковання
Машинобудування
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря

95,8
93,2
94,1
92,3
100,5
95,6
91,0
90,2
105,8
95,6
102,4
98,6
82,6
117,1

Структура реалізованої промислової продукції1,2
Structure of industrial production sold
(відсотків до загального обсягу)

1,8

Переробна промисловість

16,6

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
17,6

64,0

Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів
Водопостачання; каналізація, поводження з
відходами

__________
1

Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності
підприємств формуються за однорідними видами економічної діяльності) з урахуванням розподілу даних
структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях,
ніж саме підприємство.
2
Дані попередні.
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11. Сільське господарство
Agriculture
Індекси сільськогосподарської продукції
Index of agricultural products
(відсотків до попереднього року)
З неї
Продукція
сільського
продукція
продукція
господарства рослинництва тваринництва
Господарства
усіх категорій
у тому числі
підприємства
господарства
населення

98,0

99,0

92,8

102,3

102,9

97,6

89,9

90,4

88,6

Структура продукції сільського господарства
Structure of agricultural production
(відсотків до загального обсягу)

Продукція
тваринництва
15,1

Продукція
рослинництва
84,9

Виробництво основних культур сільськогосподарських
Output of basic agricultural crops
Площа
зібрана,
тис.га
Культури зернові та
зернобобові
Соняшник
Буряк цукровий
фабричний
Картопля
Культури овочеві
Культури плодові та ягідні

Обсяг
Урожайність,
виробництва,
ц з 1 га
тис.ц

1017,8
604,2

48525,6
13558,4

48,5
22,4

4,0
57,3
32,0
5,3

1547,5
7127,7
5786,4
489,9

383,1
124,4
181,0
91,8
13

Приріст, зниження (–) виробництва основних
культур сільськогосподарських
Increase, decrease (–) in basic agricultural crops output
(відсотків до попереднього року)

9,9

–8,8
–15,5

–14,4

Картопля

Культури
овочеві

–16,9

–38,1

Культури
Соняшник
зернові та
зернобобові

Буряк
цукровий
фабричний

Культури
плодові та
ягідні

Виробництво основних видів продукції тваринництва
Output of livestock products
М’ясо (реалізовано на забій сільськогосподарських
тварин у живій масі), тис.т
Молоко, тис.т
Яйця, млн.шт

125,6
469,9
636,4

Приріст, зниження (–) виробництва
основних видів продукції тваринництва
Increase, decrease (–) in livestock products
(відсотків до попереднього року)

–0,9

–9,5

М’ясо

Молоко

–10,0

Яйця
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12. Будівництво
Construction
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію,
за типом місцевості1, 2
Residential buildings put into operation, by type of area

Усього
у міській місцевості
у сільській місцевості

Прийнято в
експлуатацію
тис.м2 загальної
площі
285,9
268,4
17,5

Відсотків до
загального
обсягу

2019 року

100,0
93,9
6,1

74,9
80,0
37,8

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за видами
Construction output, by type of construction output
(відсотків до загального обсягу)

Житлові будівлі
21,5

Інженерні споруди
60,1
Нежитлові будівлі
18,4

_____________

1

З урахуванням загальної площі прийнятих в експлуатацію житлових будівель
відповідно до встановленого Порядку (наказ Мінрегіону України від 03.07.2018
№ 158 (зі змінами).
2
Дані можуть бути уточнені. Див. примітку.
Примітка. Джерелом статистичної інформації щодо показників початку та завершення
будівництва є адміністративні дані з Реєстру будівельної діяльності. У зв’язку із
запровадженням Мінрегіоном першої черги Єдиної державної електронної системи у
сфері будівництва, складовою якої є Реєстр, та необхідністю перегляду відповідних
адміністративних даних, статистична інформація за 2020 рік, яка сформована на їх
основі, може бути актуалізована. Про уточнення даних буде повідомлено додатково
на вебсайтах Держстату та його територіальних органів.

15

13. Транспорт
Transport
Перевезення вантажів за видами транспорту
Freight shipped, by mode of transport
Усі види транспорту
у тому числі
наземний
залізничний1
автомобільний2
авіаційний3

(млн.т)
60,8
60,8
33,1
27,7
–

_____________________
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
Passengers dispatched (transported), by mode of transport
Усі види транспорту
у тому числі
наземний
залізничний1
автомобільний (автобуси)2
трамвайний
тролейбусний
метрополітенівський
авіаційний3

(млн.)
344,8
216,7
10,6
52,8
76,0
77,3
128,1
–

________________
1

За даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Українська залізниця", кількість
відправлених пасажирів. З 2017 року 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.
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14. Зовнішньоекономічна
діяльність
Foreign economic activity
Обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами
Foreign trade in goods and services
Експорт
Товари

Імпорт

(млн.дол. США)
Сальдо

1471,2

1797,3

–326,1

404,6

60,3

344,3

Послуги

Товарна структура експорту
Commodity structure of exports
(відсотків до загального обсягу)

Товарна структура імпорту
Commodity structure of imports
(відсотків до загального обсягу)

22,6

20,1

38,3

14,4
22,0

53,7

11,8

17,1

продукти рослинного походження

машини, обладнання та механізми;
електротехнічне обладнання

готові харчові продукти

полімерні матеріали, пластмаси та
вироби з них

машини, обладнання та механізми;
електротехнічне обладнання

продукція хімічної та пов’язаних з нею
галузей промисловості

інші

інші

17

15. Внутрішня торгівля
Domestic trade
Товарооборот внутрішньої торгівлі
Trade turnover of domestic trade
(млн.грн)
Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб)

85847,7

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб)

61838,1

Структура оптового та роздрібного товарообороту
Structure of wholesale and retail turnover
Оптовий товарооборот
Wholesale turnover

(відсотків до загального підсумку)

Роздрібний товарооборот
Retail turnover

(відсотків до загального підсумку)

14,8
46,1

53,9
85,2

Непродовольчі товари

Непродовольчі товари

Продовольчі товари

Продовольчі товари
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Структура роздрібного продажу продовольчих товарів
Structure of retail sales of food products
(відсотків до загального продажу продовольчих товарів)
алкогольні
напої
14,4

інші
продовольчі
товари
30,7

молочні
продукти
10,7

28527,8
млн.грн

м'ясопродукти
10,2

риба,
ракоподібні та
молюски
4,8
інші напої
(безалкогольні)
6,4
хлібобулочні
та борошняні
кондитерські
вироби
6,9

фрукти та
овочі (свіжі)
7,3

тютюнові
вироби
8,6

Структура роздрібного продажу непродовольчих товарів
Structure of retail sales of manufactured goods
(відсотків до загального продажу непродовольчих товарів)

інші
непродовольчі
товари
29,3

побутові
електротовари,
освітлювальне
приладдя
5,7
косметичні
товари й
вироби для
туалетних
кімнат
6,7

фармацевтичні,
медичні та
ортопедичні
товари
23,6

33310,3
млн.грн

одяг та
взуття
8,5

автомобілі,
деталі та
приладдя для
них
14,8
паливо для
автомобілів
11,4
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16. Діяльність підприємств
Activity of enterprises
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
Number of enterprises
(од)
25144
18
1258
23868
20469

Усього
Великі
Середні
Малі
з них мікропідприємства

Частка кількості підприємств за їх розмірами
Share of number of enterprises, by their size
(відсотків до загальної кількості підприємтв)
5,0

0,1

Малі
Середні
Великі

94,9

Примітка. Тут і надалі (стор. 20, 21) показники діяльності підприємств наведено без
урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.
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Кількість найманих працівників
Number of employees
(осіб)
377650
37115
226925
113610
45332

Усього
Великі
Середні
Малі
з них мікропідприємства

Частка кількості найманих працівників
Share of number of employees
(відсотків до загальної кількості найманих працівників)
9,8

Середні

30,1

Малі
Великі
60,1

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)
Volume of the sold products (goods, services)

(млн.грн)
405038,5
73851,2
195055,4
136131,9
50663,8

Усього
Великі
Середні
Малі
з них мікропідприємства

Частка реалізованої продукції (товарів, послуг)
Share of sold products (goods, services)
(відсотків до загального обсягу реалізованої продукції
(товарів, послуг)
18,2

Середні
48,2

Малі
Великі

33,6
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17. Наука
Science
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових
досліджень і розробок, за категоріями персоналу
Number of employees engaged in R&D performance,
by category of staff

(осіб)
11637
7965
993
2679

Усього
дослідники
техніки
допоміжний персонал
У тому числі мають науковий ступінь
доктора наук
доктора філософії (кандидата наук)

1005
2820

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок
за видами робіт
Expenses for R&D performance, by type of work
(у фактичних цінах; тис.грн)
Усього
2558277,4
фундаментальні наукові дослідження
678004,0
прикладні наукові дослідження
456043,8
науково-технічні (експериментальні) розробки
1424229,6
Розподіл загального обсягу витрат на виконання
наукових досліджень і розробок за видами робіт
Distribution of the amount of spending
for R&D performance, by type of work
(відсотків до загального обсягу)

26,5

науково-технічні
(експериментальні) розробки

55,7
17,8

прикладні наукові
дослідження
фундаментальні наукові
дослідження
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