
Доповідь відображає комплексний аналіз оперативних показників соціально-економічного розвитку області. 
Інформація наведена за такими розділами: населення, зайнятість та безробіття, оплата праці та соціально-трудові відносини, соціальний захист, споживчі ціни, 

промисловість, сільське господарство, будівництво, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля,  транспорт.
Доповідь проілюстрована графіками, діаграмами, табличним матеріалом.

До випуску доповіді "Про соціально-економічне становище Харківської області за 2019 рік" 

Населення Зайнятість та безробіття Оплата праці Соціальний захист

Чисельність 
наявного 
населення 
в Харківській
області, 
за оцінкою, 
на 1 грудня 2019 р. 
становила 2659,9 тис. осіб. 
Упродовж січня–листопада 2019 р. 
чисельність населення зменшилася 
на 15,7 тис. осіб.

За даними 
державної 
служби 
зайнятості, 
кількість 
зареєстрованих 
безробітних 
на кінець грудня 2019 р. становила 
21,6 тис. осіб, із них допомогу по 
безробіттю отримували 85%. 

Середня номінальна заробітна 
плата штатного працівника 
підприємств, установ 
та організацій1 області 
у листопаді 2019 р. 
становила 9277 грн, що 
майже у 2,2 раза вище 
рівня мінімальної заробітної 
плати (4173 грн).
1 Дані наведено по юридичних особах та 
відокремлених підрозділах юридичних осіб із 
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 

У листопаді 2019 р. субсидії на 
оплату житлово-комунальних послуг 
отримували 215,2 тис. 
домогосподарств.
У січні–листопаді 2019 р. 
11,3 тис. домогосподарств 
було призначено субсидії на 
придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного 
побутового палива.

Споживчі ціни Промисловість Сільське господарство

Індекс 
споживчих 
цін по області 
у грудні 2019 р.
порівняно з 
попереднім 
місяцем 
становив 99,9%.

У грудні п.р. 
відносно 
листопада 2019 р. 
індекс промислової 
продукції 
становив 97,8%, 
порівняно з груднем 2018 р. – 85,0%, 
у 2019 р. до 2018 р. – 96,3%.

У 2019 р. 
за попередніми 
даними індекс 
сільськогосподарської
продукції області 
порівняно з 2018 р. 
становив 101,6%, у т.ч. 
у підприємствах – 107,5%, 
у господарствах населення – 94,0%. 

Зовнішня торгівля товарами Внутрішня торгівля

Обсяг виробленої 
будівельної продукції 
(виконаних будівельних
робіт) підприємствами 
області у 2019 р. 
становив 14,7 млрд.грн. 
Індекс будівельної продукції 
у 2019 р. порівняно із 2018 р. 
склав 111,8%.

У січні–листопаді 2019 р.
експорт товарів становив 
1214,3 млн.дол. США, 
імпорт – 1577,6 млн.дол. 
Порівняно із січнем–
листопадом 2018 р. 
експорт збільшився 
на 4,1%, імпорт 
зменшився – на 1,0%. 
Негативне сальдо 
становило 363,3 млн.дол.

. 

Оборот роздрібної 
торгівлі у 2019 р. 
становив 82,0 млрд.грн.

Роздрібний товарооборот 
підприємств роздрібної 
торгівлі (юридичних осіб) 
у 2019 р. становив 

58,7 млрд.грн.

У 2019 р. 
вантажооборот 
підприємств 
транспорту становив
19,1 млрд.ткм, 
або 89,5% від 
обсягу 2018 р.
Підприємствами 
транспорту перевезено 
44,8 млн.т вантажів, 
або 102,2% від обсягу 2018 р.

Більш детальна інформація наведена безпосередньо у доповіді "Про соціально-економічне становище Харківської області за 2019 рік" 
З організаційних питань, ознайомлення та придбання доповіді Ви можете звернутися за адресою: 
кім. 225, вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків, 61002, телефон: (057) 706-26-36, 706-26-52, факс: (057) 706-26-36, електронна пошта: nofinposl@kh.ukrstat.gov.ua
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Будівництво Транспорт

Тваринництво

Індекс продукції 
тваринництва за 
попередніми даними 
у 2019 р. порівняно 
з 2018 р. склав 103,0%, 
у т.ч. у підприємствах – 111,5%, 
у господарствах населення – 96,7%. 

mailto:nofinposl@kh.ukrstat.gov.ua
http://www.google.com.ua/url?url=http://www.rbsoft.ru/catalog/1c/26&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiU0d3c-8DbAhUBqywKHeijDp04FBDBbggdMAQ&usg=AOvVaw1uWobsXNmOMcw3xsst4vBL

