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КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ У 2019 РОЦІ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

 КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ 
 

Статистичний щорічник 

"Харківська область у 2018 році"  
 

Збірник містить широкий спектр актуальних показників соціально-
економічного стану області у 2018 р. у порівнянні з попередніми роками. 

Окремі порівняльні дані наведені за регіонами України. Показники 
розподілені за видами економічної або промислової діяльності, видами 

продукції, по яких представлено як табличний, так і аналітичний 
матеріал. Майже до всіх розділів надано методологічні пояснення. 

Орієнтовна кількість сторінок – 470 
Термін видання – І декада вересня 

 

Статистичний щорічник 

"Міста та райони Харківської області у 2018 році"  
 

Збірник містить широкий спектр статистичних матеріалів,  
що характеризують економічне, соціальне та демографічне становище 

міст обласного значення та районів області відповідно до встановленого 
адміністративного поділу. Дані наведено за 2018 р. у порівнянні  

з попередніми роками. 
Орієнтовна кількість сторінок – 300 

Термін видання – І декада вересня 
 

Статистичний збірник 

"Жінки та чоловіки в Харківській області"   
 

Збірник містить дані за ознакою статі про населення, рівень освіти, 
розподіл населення за економічною активністю, рівень безробіття, 

зайнятість населення по галузях економіки, середньомісячну заробітну 
плату працівників за 2018 р. та попередні роки. Для порівняння деякі 

показники наведені в окремому розділі за регіонами України. 
Орієнтовна кількість сторінок – 120 

Термін видання – жовтень 
 

Статистичний бюлетень 
 

"Соціально-економічне становище Харківської області" 

(щомісячно)  
 

Бюлетень містить оперативні дані про основні показники соціально-

економічного розвитку Харківської області в цілому та по районах  
м. Харкова й області. 

Орієнтовна кількість сторінок – 100 
Термін видання – І декада місяця 
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КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ У 2019 РОЦІ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Статистичний бюлетень 
 

"Соціально-економічне становище району/міста обласного 

значення Харківської області" (щомісячно)  
 

Бюлетень підготовлено по кожному району області та місту обласного 
значення, містить оперативні дані про основні показники соціально-

економічного розвитку району/міста обласного значення. 
Орієнтовна кількість сторінок – 15 

Термін видання – І декада місяця 
 

Економічна доповідь 
 

"Про соціально-економічне становище Харківської області" 

(щомісячно)  
 

Доповідь відображає комплексний аналіз оперативних показників 
соціально-економічного розвитку області. Доповідь проілюстрована 

графіками, діаграмами, табличним матеріалом. 
Орієнтовна кількість сторінок – 50 

Термін видання – І декада місяця 
 

Економічна доповідь 
 

"Про соціально-економічне становище району/міста обласного 

значення Харківської області за 2018 рік"  
 

Доповідь підготовлена по кожному району області та місту обласного 

значення, містить аналіз показників соціально-економічного розвитку 
району/міста обласного значення. 

Орієнтовна кількість сторінок – 10 
Термін видання – лютий 

 

Економічна доповідь 
 

"Соціально-економічні показники району/міста обласного 

значення Харківської області у 2018 році"  
 

Економічна доповідь підготовлена по кожному району області та  

місту обласного значення, містить дані (остаточні), що всебічно 
характеризують соціально-економічний розвиток району/міста обласного 

значення за 2018 рік. 

Орієнтовна кількість сторінок – 15 
Термін видання – липень 
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КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ У 2019 РОЦІ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Інформаційний бюлетень 
 

"Сучасна жінка Харківщини у 2018 році"  
 

Бюлетень підготовлено за даними державних статистичних 

спостережень, адміністративних даних та за результатами вибіркового 

обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної 
активності. Інформація сформована за наступними розділами статистики: 

"Населення та міграція", "Освіта", "Ринок праці", "Наука". 
Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін оприлюднення – липень 
 

Інформаційний бюлетень 
 

"Харківщина-2018" (до видання статистичного щорічника)  
 

Містить інформацію щодо основних показників соціально-економічного 

стану Харківської області у 2018 році. Інформація представлена у 
табличному вигляді та графічному зображенні. 

Орієнтовна кількість сторінок – 30 
Термін оприлюднення – серпень 

 

Інфографіка 
 

"Міста та райони Харківської області у 2018 році" (до видання 

статистичного щорічника)  
 

Містить окремі показники щодо соціально-економічного становища міст  
та районів області за 2018 р. у порівнянні з попередніми роками. 

Орієнтовна кількість сторінок – 2 
Термін видання – вересень 
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КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ У 2019 РОЦІ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА 
 

 НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ 
 

Статистичний збірник 

"Демографічний щорічник "Населення Харківської області"  
 

Збірник містить дані щодо розрахунків (оцінок) чисельності населення, 

шлюбів, розлучень, народжуваності, смертності, міграції населення  
за 2018 р. та попередні роки. Для порівняння деякі показники наведені  

в окремому розділі за регіонами України. 
Орієнтовна кількість сторінок – 130 

Термін видання – грудень 

 

Статистичний бюлетень 

"Демографічні дані по Харківській області" (щомісячно)  
 

Бюлетень містить інформацію про чисельність населення, загальний 

приріст (скорочення) чисельності населення, природний рух населення, 
кількість померлих дітей у віці до 1 року, загальні коефіцієнти 

природного руху населення. Показники наведені по містах та районах 
області. 

Орієнтовна кількість сторінок – 10 
Термін видання – III декада місяця 

 
Статистичний бюлетень 
 

"Розподіл постійного населення Харківської області за статтю  

та віком на 1 січня 2019 року"  
 

Бюлетень містить дані про чисельність постійного населення області  
та його статево-віковий склад. Показники наведені за 2018 р. по містах 

та районах області. 
Орієнтовна кількість сторінок – 40 

Термін видання – липень 
 

 ОСВІТА 
 

Статистичний збірник 

"Вища освіта в Харківській області"   
 

Збірник містить дані про кількість закладів вищої освіти; рух контингенту 

за формами навчання: кількість прийнятих до навчального закладу, 
кількість студентів, що навчаються, кількість випущених фахівців; 

кількість викладачів; наявність бібліотек та бібліотечних пунктів тощо. 
Показники наведені за 2016/17–2018/19 навчальні роки в цілому  

по області, а також по містах та районах. 
Орієнтовна кількість сторінок – 90 

Термін видання – травень 
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КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ У 2019 РОЦІ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА 
 

 РИНОК ПРАЦІ 
 

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
 

Статистичний збірник 

"Праця Харківської області"  
 

До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні 

характеристики найманої праці на підприємствах, установах, 
організаціях та основні тенденції, які спостерігалися у сфері соціально-

трудових відносин у 2018 р. порівняно з минулими роками. Наведена у 

збірнику інформація базується на системі показників державних 
статистичних спостережень підприємств, установ, організацій з питань 

статистики праці. 
Орієнтовна кількість сторінок – 180 

Термін видання – вересень 
 

Інформаційний бюлетень 
 

"Заборгованість із виплати заробітної плати у Харківській області 

на 1 січня/1 листопада 2019 року"   
 

Бюлетень містить дані про стан виплати заробітної плати у Харківській 
області, у тому числі: загальної суми невиплаченої заробітної плати, 

структуру боргу із виплати заробітної плати за видами економічної 
діяльності, структуру заборгованості за видами економічної активності 

підприємств. 
Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання –лютий, грудень 
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КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ У 2019 РОЦІ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА 
 

 ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ 

  
Інформаційний бюлетень 
 

"Наявність у домогосподарствах Харківської області товарів 

тривалого користування у 2018 році"  
 

Бюлетень містить показники щодо наявності в домогосподарствах товарів 
тривалого користування, рівень забезпеченості ними, а також окремі 

характеристики товару: вітчизняне або імпортне виробництво, термін 
користування та ін. Показники подаються як в цілому по 

домогосподарствах, так і за типом місцевості (міська та сільська). 
Орієнтовна кількість сторінок – 10 

Термін оприлюднення – червень 
 

Інформаційний бюлетень 
 

"Самооцінка стану здоров’я населення Харківської області  

у 2018 році"  
 

Інформація, наведена в інформаційному бюлетені, характеризує 

суб’єктивну оцінку стану здоров’я членів домогосподарств; рівень 
доступності для них медичної допомоги, можливість придбання ліків та 

медичного приладдя; наявність хронічних захворювань або проблем зі 
здоров’ям; окремі питання, пов’язані з лікуванням у лікарнях, 

відвідуванням лікарів; показники народжуваності; дані щодо 
розповсюдженості тютюнокуріння серед населення та інше. 

Орієнтовна кількість сторінок – 10 
Термін видання – вересень 

 

Інформаційний бюлетень 
 

"Витрати і ресурси домогосподарств Харківської області у  

2018 році"  
 

Бюлетень містить дані щодо життєвого рівня населення Харківської 
області, його характеристики за структурою ресурсів та витрат, а також 

дані щодо споживання продуктів харчування. 
Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін оприлюднення – грудень 
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КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ У 2019 РОЦІ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 
  
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 БУДІВНИЦТВО 
 

Статистичний бюлетень 

"Житлове будівництво Харківської області у 2018 році"  
 

Бюлетень містить дані, що характеризують розвиток нового житлового 

будівництва в області за 2018 р. Видання включає інформацію про 
прийняття в експлуатацію житла за місцем будівництва, в тому числі у 

розрахунку на 1000 постійного населення, розподіл будівель за їх видами, 
кількість новозбудованих квартир у житлових будинках з розподілом їх за 

кількістю кімнат, розподіл нових житлових будинків за поверховістю. Дані 
наведено в цілому по області, містах і районах, а також у порівнянні з 

регіонами України. 
Орієнтовна кількість сторінок – 40 

Термін видання – квітень 

 
Інформаційний бюлетень 

"Будівельна діяльність Харківщини"  
 

Бюлетень містить дані, що характеризують стан будівництва в області. 

Наведено індекси, структуру обсягу виробленої будівельної продукції в 

цілому та у розрахунку на 1 особу за січень–листопад 2019 р. Включає 

показники щодо розвитку житлового будівництва у січні–вересні 2019 р. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 
Термін видання – грудень 
 

 ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Статистичний збірник 
 

"Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та 

мікропідприємництва Харківської області"  
 

Збірник містить дані про стан та тенденції розвитку суб’єктів великого, 

середнього, малого та мікропідприємництва Харківської області за 2016–
2018 рр. Висвітлено показники щодо зайнятості працівників, обсягів 

реалізованої продукції (товарів, послуг), основних фінансових показників 
з урахуванням адміністративних даних Державної фіскальної служби про 

діяльність фізичних осіб-підприємців. Дані представлено з розподілом за 
їх розмірами на великі, середні та малі, по містах та районах, окремі 

дані – за регіонами України. Інформація надана у табличному вигляді за 
видами економічної діяльності. 

Орієнтовна кількість сторінок – 180 
Термін видання – грудень 
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КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ У 2019 РОЦІ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 
 

Інформаційний бюлетень 

"Діяльність суб’єктів господарювання Харківської області у 

2018 році"  
 

Бюлетень містить дані про стан розвитку суб’єктів господарювання 

Харківської області. Висвітлено показники щодо зайнятості працівників, 
обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг), основні фінансові 

показники. 
Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – грудень 
 

 НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
 

Статистичний збірник 

"Навколишнє середовище Харківської області"  
 

Збірник містить інформацію щодо надходження забруднюючих речовин  
у атмосферу, утворення та розміщення відходів, охорону та 

використання водних ресурсів, а також витрати на природоохоронні 
заходи за  

2016–2018 рр. 

Орієнтовна кількість сторінок – 80 
Термін видання – грудень 
 

Інформаційний бюлетень 
 

"Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря  
від стаціонарних джерел забруднення в Харківській області  

у 2018 році"  
 

Бюлетень містить дані щодо викидів забруднюючих речовин у повітря від 
стаціонарних джерел забруднення за окремими небезпечними 

речовинами, за видами економічної діяльності, за виробничими та 
технологічними процесами тощо. 

Орієнтовна кількість сторінок – 15 
Термін видання – травень 

 

Інформаційний бюлетень 
 

"Утворення та поводження з відходами в Харківській області  

за 2018 рік"  
 

Бюлетень містить дані щодо утворення та поводження з відходами за 
класами небезпеки, утворення відходів за видами економічної діяльності 

та в домогосподарствах, поводження з відходами по районах Харківської 
області. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 
Термін видання – грудень 
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КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ У 2019 РОЦІ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 
 

 ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Статистичний бюлетень 

"Промисловість Харківської області у 2018 році"  
 

Бюлетень містить інформацію, що характеризує промисловість регіону  
в 2018 р. Значне місце у бюлетені відведено даним щодо випуску 

продукції  
у натуральному виразі. Окремі показники подаються в порівнянні  

з регіонами України. 
Орієнтовна кількість сторінок – 70 

Термін видання – жовтень 
 

 СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Статистичний збірник 

"Сільське господарство Харківської області"  
 

Збірник містить основні показники стану сільського господарства області 

в 2016–2018 рр., окремі показники наведені в ретроспективі. У збірнику 
відображені показники, що характеризують ресурсні можливості 

сільського господарства Харківської області, обсяги та ефективність 
виробництва, середні ціни та споживання сільськогосподарської 

продукції. Інформація згрупована в розділах, ілюстрована графіками та 
діаграмами, здебільшого наведена по категоріях господарств в цілому по 

області та  
по містах обласного значення і районах, до показників надано 

методологічні пояснення. 

Орієнтовна кількість сторінок – 150 
Термін видання – жовтень 

 

Статистичний бюлетень 
 

"Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських 
культур, плодів, ягід та винограду у Харківській області  

у 2018 році"  
 

Бюлетень містить інформацію щодо розмірів посівних і зібраних площ, 

валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур  
і багаторічних насаджень. Дані наведено за категоріями господарств  

у цілому по області та по містах обласного значення і районах. 
Орієнтовна кількість сторінок – 100 

Термін видання – березень 
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КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ У 2019 РОЦІ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 
 

Статистичний бюлетень 

"Тваринництво Харківської області у 2018 році"  
 

Бюлетень містить дані про виробництво основних видів продукції 

тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин, наявність та 
обсяги кормів, витрачених на годівлю сільськогосподарських тварин у 

підприємствах. Також представлені показники щодо продуктивності 
сільськогосподарських тварин, приплід, падіж, надходження та вибуття 

сільськогосподарських тварин. Інформацію наведено за категоріями 
господарств та по містах обласного значення і районах області. 

Орієнтовна кількість сторінок – 40 
Термін видання – травень 

 
Статистичний бюлетень 
 

"Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай  

2019 року у Харківській області"  
 

Бюлетень містить дані щодо розмірів посівних площ 

сільськогосподарських культур під урожай 2019 р. за категоріями 

господарств по містах обласного значення та районах області. 
Орієнтовна кількість сторінок – 60 

Термін видання – липень 
 

Статистичний бюлетень 
 

"Збирання врожаю сільськогосподарських культур у Харківській 

області" (на 1 жовтня; 1 листопада)  
 

Бюлетень містить інформацію про площу збирання, валовий збір, 

урожайність сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств 
зростаючим підсумком у період виконання робіт, з них у підприємствах 

усіх форм господарювання та господарствах населення в цілому  
по області. По підприємствах інформація надається по містах обласного 

значення та районах. 

Орієнтовна кількість сторінок – 25 
Термін видання – II декада жовтня 

II декада листопада 
 

Інформаційний бюлетень 
 

"Лісогосподарська, рибогосподарська діяльності та ведення 

мисливського господарства у Харківській області"  
 

Бюлетень містить дані щодо відтворення лісів, лісозаготівлі, захисту лісів 
від шкідників і хвороб, добування водних біоресурсів, розведення 

мисливських тварин тощо. Інформація надається за 2018 р., окремі 
показники наведені у динаміці. 

Орієнтовна кількість сторінок – 10 
Термін видання – квітень 

13 



КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ У 2019 РОЦІ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 
 

 ТУРИЗМ 
 

Статистичний бюлетень 

"Туризм та відпочинок в Харківській області у 2018 році"  
 

Бюлетень вміщує загальні економічні показники юридичних осіб  

та фізичних осіб-підприємців, які здійснювали туристичну діяльність: 
кількість і вартість реалізованих туристичних путівок, доходи від надання 

туристичних послуг, витрати суб’єктів туристичної діяльності тощо. Також 
містить інформацію щодо кількості колективних засобів розміщування, 

місць у них, кількості осіб, що перебували в колективних засобах 

розміщування тощо. Дані у бюлетені наведено за 2018 р. по Харківській 
області в цілому та по містах і районах. Бюлетень містить окремі 

міжрегіональні співставлення. 
Орієнтовна кількість сторінок – 45 

Термін видання – липень 
 

 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Статистичний збірник 

"Зовнішня торгівля Харківської області"  
 

Збірник містить дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами  

та послугами у динаміці за 2016–2018 рр., що дає можливість простежити 
основні тенденції та зміни у зовнішньоекономічній діяльності області. 

Статистична інформація представлена за країнами світу, структурою, 
регіонами України. 

Орієнтовна кількість сторінок – 60 

Термін видання – серпень 
 

 НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ 
 

Статистичний збірник 

"Наукова діяльність Харківської області"   
 

Збірник містить дані про кількість працівників, задіяних у виконанні 

наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу, видами 
економічної діяльності, рівнем освіти, галузями наук; витрати на 

виконання наукових досліджень і розробок за видами витрат, джерелами 
фінансування, галузями наук у 2018 р. у порівнянні з попередніми 

роками. 
Орієнтовна кількість сторінок – 70 

Термін видання – вересень 
 

від 31.01.2019 
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