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Розповсюдження 

статистичних публікацій: 

вул. Маршала Бажанова, 28,  

кім. 225, м. Харків,  

61002, Україна. 

Довідки за телефоном:  

(057) 706 26 36. 
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Праця, як процес реалізації 

фізичних і творчих здібностей 
людини, є фактором суспільного 

прогресу, соціально-економічного 
розвитку та умовою задоволення 

різноманітних потреб людини. 
 

 
Середньооблікова кількість штатних 

працівників підприємств (установ, 
організацій) Харківської області  
у 2019 році склала 545,8 тис осіб. 

 

Середньооблікова кількість  

штатних працівників за 
організаційно-правовими 

формами господарювання  
у 2019 році 

(відсотків до загального підсумку) 
 

 
 

 

 
 

Середньомісячна заробітна плата 
штатних працівників у середньому по 
Харківській області у 2019 році 
становила 9081 грн., що на 18,6% 
більше, ніж у минулому році.  
 

Темпи приросту (зменшення) 
номінальної та реальної заробітної 

плати 
(відсотків до переднього року) 

 

Заборгованість із виплати заробітної 
плати на початок 2020 року становила 

366,8 млн.грн.  
 

Структура заборгованості із 

виплати заробітної плати  
на 1 січня 2020 року 

 

_____________ 

1 До банкрутів належать суб’єкти 
господарювання, щодо яких реалізовуються 
процедури відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом. 

Більш детальна інформація 

наведена у статистичному збірнику 
"Праця Харківської області". 

 

Показники у збірнику 

систематизовані за тематикою та 

розміщуються у 8 розділах: 
 кількість працівників,  

 мобільність робочої сили на ринку 
праці,  

 використання робочого часу та 
неповна зайнятість,  

 заробітна плата працівників,  
 стан виплати заробітної плати,  

 умови праці,  
 колективні договори  

 окремі показника по регіонам 
України. 

Наведена у збірнику інформація 
базується на системі показників 

державних статистичних спостережень 

з питань статистики праці. 
Показники надаються по 

Харківській області в цілому, а також 
по містах і районах області за  

2017–2019 рр. Публікація містить 
методологічні роз’яснення. 

Наведені окремі порівняльні 
статистичні дані по регіонах України. 

 
 

СПОДІВАЄМОСЯ,  
ЩО ЗАПРОПОНОВАНИЙ ДО УВАГИ  

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК  
БУДЕ КОРИСНИМ І ЗАЦІКАВИТЬ  

ШИРОКЕ КОЛО ЧИТАЧІВ! 
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