
  

 

  
 

 
Населення. Чисельність наявного населення у Харківській області, 

за оцінкою, на 1 листопада 2021 р. становила 2607,9 тис. осіб і упродовж 
січня–жовтня 2021 р. зменшилася на 26,0 тис. осіб. 

Оплата праці та соціально-трудові відносини. Середньомісячна 
заробітна плата штатних працівників підприємств, установ, організацій у 
січні–листопаді 2021 р. становила 11799 грн і порівняно з відповідним 

періодом попереднього року збільшилась на 20,5%.  
На 1 грудня 2021 р. заборгованість із виплати заробітної плати становила 

488,6 млн.грн, що на 7,8% (на 41,6 млн. грн) менше, ніж на 1 листопада 
2021 р. 

Споживчі ціни. Індекс споживчих цін у Харківській області у 
листопаді 2021 р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%, з 
початку року – 109,4% (по Україні – 100,8% та 109,4% відповідно). 

Промисловість. У  листопаді 2021 р. відносно жовтня 2021 р. індекс 
промислової продукції становив 100,4%, порівняно з листопадом 2020 р. – 
90,7%, у січні–листопаді 2021 р. до січня–листопада 2020 р. – 93,1%. 

У січні–листопаді 2021 р. підприємствами області було реалізовано 
промислової продукції на 204,5 млрд.грн.  

Сільське господарство. У січні–листопаді 2021 р. індекс 
сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–листопадом 2020 р. 
становив 96,8%, у том у числі у підприємствах – 98,8%, у господарствах 

населення – 92,4%. 
Будівництво. Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних 

будівельних робіт) підприємствами області у січні–листопаді 2021 р. 
становив 16,6 млрд.грн. Індекс будівельної продукції порівняно із січнем–

листопадом 2020 р. склав 111,4 %. 
Зовнішньоекономічна діяльність. У січні–жовтні 2021 р. експорт 

товарів становив 1396,9 млн.дол. США, імпорт – 1932,5 млн.дол. 
Порівняно із січнем–жовтнем 2020 р. експорт збільшився на 18,6%, 

імпорт – на 32,8%. Зовнішньоторговельні операції проводились із 
партнерами зі 161 країни світу. 

Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані 
щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємці в), основним видом економічної діяльності яких 

є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2021 р. становив 87,2 млрд.грн, що 
в порівнянних цінах більше на 1,7% від обсягу січня–листопада 2020 р.  

Транспорт. У січні–листопаді 2021 р. вантажообіг підприємств 
транспорту становив 16,7 млрд.ткм, або 100,3% від обсягу січня–
листопада 2020 р., перевезено 39,2 млн.т вантажів (97,7%). 

Усіма видами транспорту у січні–листопаді 2021 р. виконано пасажирообіг 
в обсязі 4,0 млрд.пас.км, що склало 103,6% від обсягу січня–листопада 
2020 р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 283,0 млн. 
пасажирів (89,3%). 
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