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ДДОО  УУВВААГГИИ  ККООРРИИССТТУУВВААЧЧІІВВ  ССТТААТТИИССТТИИЧЧННООЇЇ  ІІННФФООРРММААЦЦІІЇЇ!!    
 

 

Каталог статистичних видань Головного управління статистики у Харківській області 

містить перелік статистичних збірників, бюлетенів, економічних доповідей, підготовлених за 

даними державних статистичних спостережень. 

Інформація, що пропонується користувачам, охоплює широкий спектр питань 

соціально-економічного стану області в цілому, по містах та районах, за видами економічної 

діяльності. 

Окремі статистичні видання розповсюджуються на платній основі (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 08 листопада 2000 р. № 1659 "Про затвердження Положення про 

проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на 

платній основі" та від 03 серпня 2011 р. № 820 "Про внесення змін у додаток у Положення про 

проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на 

платній основі").  

Каталог сформований за структурою, яка відповідає Довіднику розділів статистики, 

розробленому на основі міжнародної Класифікації статистичної діяльності (Classification of 

Statistical Activities (CSA)) та затвердженому наказом Держстату від 16 квітня 2014 р. № 98. 

Окрім передбачених планом статистичних робіт, Головне управління статистики має 

можливість виконувати замовлення на підготовку статистичних оглядів, інформаційних 

довідок, аналітичних матеріалів за окремою тематикою, по окремих містах та районах, 

надавати відомості з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України 

(ЄДРПОУ), надавати консультації щодо складання статистичної звітності. 

Статистична послуга надається користувачам на підставі письмових запитів 

(гарантійних листів-замовлень) або укладених письмових угод. 

З організаційних питань щодо придбання статистичних видань ви можете звернутися до 

управління поширення інформації та комунікацій Головного управління статистики у 

Харківській області за адресою:  

вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків, 61002, Україна 

кім. 225, тел./факс (057) 706 26 36, 

кім. 203, тел. (057) 706 26 98,  

Е-mail: gus@kh.ukrstat.gov.ua 

веб-сайт: www.kh.ukrstat.gov.ua, 

або до відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Харківській області. 
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Символи 
 

 паперова версія 

 електронна версія 

 компакт-диск 

 веб-сайт 
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II..  ДДЕЕММООГГРРААФФІІЧЧННАА  ТТАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННАА  ССТТААТТИИССТТИИККАА  

 
ННААССЕЕЛЛЕЕННННЯЯ  ТТАА  ММІІГГРРААЦЦІІЯЯ  

 
Статистичний збірник: 

"Демографічний щорічник "Населення Харківської області"  
Збірник містить дані щодо розрахунків (оцінок) чисельності населення, 

шлюбів, розлучень, народжуваності, захворюваності, смертності, міграції 

населення за 2017 р. та попередні роки. Для порівняння окремі показники 

наведені за регіонами України. 

Орієнтовна кількість сторінок – 140 

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 

 
ООССВВІІТТАА 

 
Статистичний збірник: 

"Вищі навчальні заклади Харківської області"  

Збірник містить дані про кількість вищих навчальних закладів (коледжів, 

технікумів, училищ, університетів, академій, інститутів); 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 2015/16–2017/18 навчальні роки в цілому по області, а також по 

містах та районах. 
Орієнтовна кількість сторінок – 120 

Термін видання – травень 
 

Статистичний бюлетень: 

"Дошкільні навчальні заклади Харківської області у 2017 році"  

У бюлетені відображена мережа дошкільних закладів, кількість дітей в 

них, наявність груп і місць та загальна площа усіх приміщень, відвідування 

дітьми закладів, штати і склад педагогічних працівників та інше. Показники 

наведені на кінець 2017 р. в цілому по області, а також по містах та районах. 
Орієнтовна кількість сторінок – 50 

Термін видання – червень 
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РРИИННООКК  ППРРААЦЦІІ  
 

ЗЗААЙЙННЯЯТТІІССТТЬЬ  ТТАА  ББЕЕЗЗРРООББІІТТТТЯЯ  
 

Статистичний збірник: 

"Економічна активність населення Харківської області"  

Містить інформацію щодо основних показників економічної активності 

населення (зайнятості та безробіття населення), що отримана за результатами 

вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної 

активності у 2017 р. у порівнянні з попередніми роками. 

У публікації також наведено дані стосовно кількості зареєстрованих 

безробітних та кількості вакансій, заявлених роботодавцями до державної 

служби зайнятості.  

Орієнтовна кількість сторінок – 90 

Термін видання – серпень 
 

 

 

ООППЛЛААТТАА  ППРРААЦЦІІ  ТТАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННОО--ТТРРУУДДООВВІІ  ВВІІДДННООССИИННИИ  

  

Статистичний збірник: 

"Праця Харківської області"  

До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні 

характеристики штатних працівників та основні тенденції, які спостерігалися у 

сфері соціально-трудових відносин у 2017 р. у порівнянні з попередніми роками. 

Наведена у збірнику інформація базується на системі показників 

державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій з 

питань статистики праці. 

Орієнтовна кількість сторінок – 150 

Термін видання – вересень 
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IIII..  ЕЕККООННООММІІЧЧННАА  ССТТААТТИИССТТИИККАА 

 
ЕЕККООННООММІІЧЧННАА  ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  

  

ББУУДДІІВВННИИЦЦТТВВОО  

 

Статистичний збірник: 

"Житлове будівництво в Харківській області"  

Збірник містить дані, що характеризують динаміку розвитку житлового 

будівництва в області за 2017 р. у порівнянні з попередніми роками: прийняття в 

експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування (включаючи 

індивідуальне житлове будівництво), обсяги прийнятого в експлуатацію житла 

на 1000 осіб постійного населення, кількість новозбудованих квартир у 

житлових будинках з розподілом їх за кількістю кімнат, розподіл нових 

житлових будинків за поверховістю, будівельними матеріалами зовнішніх стін, 

видами обладнання, яким вони упорядковані.  

Дані у збірнику наведено в цілому по області, містах та районах, а також  

у порівнянні з регіонами України. 

Орієнтовна кількість сторінок – 70 

Термін видання – листопад 
  

ВВННУУТТРРІІШШННЯЯ  ТТООРРГГІІВВЛЛЯЯ  

 
Статистичний збірник: 

"Торгівля Харківської області"  
Збірник містить дані про роздрібний та оптовий товарооборот по області і 

районах, структуру роздрібного товарообороту, індекси роздрібних цін і 

фізичного обсягу товарообороту у 2017 р. у порівнянні з попередніми роками. 

Також наведені дані щодо торгової мережі діючих підприємств, які здійснюють 

роздрібну та оптову торгівлю. 

Орієнтовна кількість сторінок – 110 

Термін видання – жовтень 

  

ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВ  

 
Статистичні збірники: 

"Діяльність суб’єктів господарювання Харківської області"  

У збірнику наведені дані про стан та тенденції розвитку суб’єктів 

господарювання Харківської області за 2017 р. у порівнянні з попередніми 

роками.  

Висвітлено показники щодо зайнятості працівників, обсягів реалізованої 

продукції (товарів, послуг), основні фінансові показники та їх динаміку за 

останні роки по загальній сукупності підприємств регіону з урахуванням 

адміністративних даних Державної фіскальної служби про діяльність фізичних 

осіб-підприємців. 
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В окремі розділи виділено дані щодо основних показників діяльності 

підприємств з розподілом за видами економічної діяльності, а також окремі дані 

про діяльність підприємств за регіонами України. 

Інформація подана у табличному та графічному вигляді за видами 

економічної діяльності. 

Орієнтовна кількість сторінок – 500 

Термін видання –грудень 

 

"Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва 

Харківської області"  

У статистичному збірнику наведені дані про стан та тенденції розвитку 

суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва Харківської 

області за 2017 р. у порівнянні з попередніми роками.  

Висвітлено показники щодо зайнятості працівників, обсягів реалізованої 

продукції (товарів, послуг), основних фінансових показників та їх динаміки за 

останні роки та у порівнянні з базовим роком по загальній сукупності 

підприємств регіону з урахуванням адміністративних даних Державної 

фіскальної служби про діяльність фізичних осіб-підприємців. 

Представлені дані щодо основних показників діяльності підприємств з 

розподілом за їх розмірами на великі, середні та малі, по містах та районах, 

включаючи фізичних осіб-підприємців, а також окремі дані про діяльність 

підприємств за регіонами України. 

Інформація подана у табличному та графічному вигляді за видами 

економічної діяльності. 

Орієнтовна кількість сторінок – 390 

Термін видання – грудень 

 
ККААППІІТТААЛЛЬЬННІІ  ІІННВВЕЕССТТИИЦЦІІЇЇ  

 
Статистичний збірник: 

"Капітальні інвестиції в Харківській області"  

Збірник містить інформацію про освоєні обсяги та структуру капітальних 

інвестицій за джерелами фінансування, видами активів, видами економічної 

діяльності, у житлове будівництво за 2017 р. та попередні роки. Також 

представлено дані за видами промислової діяльності. Інформація надана в 

цілому по області та по містах та районах, деякі показники наведено за 

регіонами України. 

Орієнтовна кількість сторінок – 120 

Термін видання – грудень 
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ННААВВККООЛЛИИШШННЄЄ  ССЕЕРРЕЕДДООВВИИЩЩЕЕ  

 

Статистичний збірник: 

"Навколишнє середовище Харківської області"  

Збірник містить інформацію про стан навколишнього природного 

середовища, вплив господарської діяльності на нього, наявність та використання 

природних ресурсів, витрати на охорону навколишнього природного середовища 

за 2017 р. у порівнянні з попередніми роками. Ряд показників представлений у 

розрізі видів економічної діяльності. 

Орієнтовна кількість сторінок – 90 

Термін видання – грудень 
 

ППРРООММИИССЛЛООВВІІССТТЬЬ  
  

Статистичний бюлетень: 

"Промисловість Харківської області у 2017 році"  

Бюлетень містить інформацію, що характеризує промисловість регіону  

в 2017 р. Значне місце у бюлетені відведено даним щодо випуску продукції  

у натуральному виразі. Окремі показники подаються в порівнянні з регіонами 

України. 

Орієнтовна кількість сторінок – 60 

Термін видання – грудень 
 

ССІІЛЛЬЬССЬЬККЕЕ,,  ЛЛІІССООВВЕЕ  ТТАА  РРИИББННЕЕ  ГГООССППООДДААРРССТТВВОО  
 

Статистичний збірник: 

"Сільське господарство Харківської області"  

Збірник містить показники, що характеризують кількість працюючих у 

сільському господарстві, їх заробітну плату, вартість основних фондів; 

виробництво валової продукції сільського господарства всього та по категоріях 

господарств; виробництво та споживання продуктів у розрахунку на душу 

населення; виробництво продукції рослинництва та тваринництва в 

натуральному виразі; посівні площі та урожайність основних 

сільськогосподарських культур; кількість сільськогосподарських тварин; 

групування сільськогосподарських підприємств; обсяги реалізації 

сільськогосподарської продукції; основні показники діяльності фермерських 

господарств; наявність сільськогосподарської техніки у сільськогосподарських 

підприємствах; ведення мисливського, лісового та рибного господарства. Дані 

наведені за 2017 р. у порівнянні з попередніми роками. 

Орієнтовна кількість сторінок – 150 

Термін видання – жовтень 
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Статистичні бюлетені: 
 

"Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, 

ягід та винограду Харківської області у 2017 році"  

Бюлетень містить інформацію щодо площ збирання, валового збору та 

урожайності сільськогосподарських культур у 2017 р. в усіх категоріях 

господарств, у сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення 

в цілому по області та в розрізі районів. 

Орієнтовна кількість сторінок – 100 

Термін видання – березень 
 

"Тваринництво Харківської області у 2017 році"  
Бюлетень містить дані про виробництво продукції тваринництва, кількість 

сільськогосподарських тварин усього та за категоріями господарств у 2017 р. 

Орієнтовна кількість сторінок – 40 

Термін видання – травень 
 

"Основні економічні показники виробництва продукції сільського 

господарства в сільськогосподарських підприємствах Харківської області  

у 2017 році"  

Бюлетень містить показники економічної діяльності сільгосппідприємств 

у розрізі районів області: кількість господарств, собівартість виробництва 

основних видів продукції сільського господарства та середню розрахункову 

вартість реалізованої одиниці сільськогосподарської продукції у 2017 р. 

Орієнтовна кількість сторінок – 100 

Термін видання – липень 
 

"Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2018 року  

у Харківській області"  

Бюлетень містить дані про розміри посівних площ сільськогосподарських 

культур під урожай 2018 р. за культурами у всіх категоріях господарств, 

сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення.  

Орієнтовна кількість сторінок – 60 

Термін видання – липень 
 

ТТРРААННССППООРРТТ  
 

Статистичний збірник: 

"Транспорт і зв’язок Харківської області"  

Збірник містить основні кількісні та якісні показники, що характеризують 

стан та розвиток залізничного, автомобільного, авіаційного, міського 

електричного транспорту, дорожньої мережі, а також показники, які 

характеризують розвиток видів зв’язку за 2017 р. у порівнянні з попередніми 

роками. 

Орієнтовна кількість сторінок – 120 

Термін видання – вересень 
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ТТУУРРИИЗЗММ  

 

Статистичний збірник: 

"Туризм, оздоровлення та відпочинок у Харківській області"  

У збірнику наведено показники юридичних та фізичних осіб, які надають 

послуги з тимчасового проживання: місткість засобів, кількість розміщених осіб 

(окремо наведено кількість розміщених іноземців та дітей), кількість ночівель, 

структурних підрозділів, середньооблікова кількість працівників, доходи та 

операційні витрати тощо. 

Також наведено загальні економічні показники діяльності суб’єктів 

туристичної діяльності, кількість і вартість реалізованих туристичних путівок, 

розподіл туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за метою 

поїздки та видами туризму. Розподіл суб’єктів туристичної діяльності по містах 

та районах області. Інформація надається за 2017 р. та попередні роки. 

Орієнтовна кількість сторінок – 140 

Термін видання – листопад 
  

ЗЗООВВННІІШШННЬЬООЕЕККООННООММІІЧЧННАА  ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  
 

Статистичний збірник: 

"Зовнішня торгівля товарами та послугами Харківської області"  

У збірнику наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та 

послугами за 2017 р. та попередні роки, що дає можливість простежити основні 

тенденції та зміни у зовнішньоекономічній діяльності області. Інформація 

подається за країнами світу, структурою та регіонами України.  

Орієнтовна кількість сторінок – 100 

Термін видання – вересень 

 

ННААУУККАА,,  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  ТТАА  ІІННННООВВААЦЦІІЇЇ  
 

Статистичний бюлетень: 

"Наукова та інноваційна діяльність Харківської області у 2017 році"  

У бюлетені наведені дані про витрати на виконання наукових досліджень і 

розробок за видами витрат, за джерелами фінансування та за галузями наук, 

щодо персоналу, задіяного у виконанні наукових досліджень і розробок у межах 

підприємства за 2017 р.  

Також бюлетень містить дані про стан інноваційної діяльності 

промислових підприємств області. Інформація наведена в розрізі міст та районів 

області, за видами економічної діяльності за 2017 р. 

Орієнтовна кількість сторінок – 50 

Термін видання – липень 
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ЦЦІІННИИ  

  

ССППООЖЖИИВВЧЧІІ  ЦЦІІННИИ    

 
Статистичний збірник: 

"Індекси споживчих цін по Харківській області"  
У збірнику наведено статистичні показники, що характеризують цінові 

процеси на споживчому ринку України і області у 2017 р. у порівнянні з 

попередніми роками. Збірник містить інформацію щодо індексів споживчих цін 

на товари та послуги по Україні, області та за регіонами. 

Орієнтовна кількість сторінок – 100 

Термін видання – квітень 

 

 

IIIIII..  ББААГГААТТООГГААЛЛУУЗЗЕЕВВАА  ССТТААТТИИССТТИИЧЧННАА  ІІННФФООРРММААЦЦІІЯЯ  

  
ККООММППЛЛЕЕККССННІІ  ССТТААТТИИССТТИИЧЧННІІ  ППУУББЛЛІІККААЦЦІІЇЇ  

 
Статистичні щорічники: 

"Харківська область у 2017 році"  
Збірник містить широкий спектр актуальних показників соціально-

економічного стану області у 2017 р. у порівнянні з попередніми роками. 

Наведені окремі порівняльні дані за регіонами України. Показники розподілені 

за видами економічної або промислової діяльності, видами продукції, 

організаційно-правовими формами, по яких наведено як табличний, так і 

аналітичний матеріал. Майже до всіх розділів надано методологічні пояснення. 

Орієнтовна кількість сторінок – 490 

Термін видання – І декада вересня 
 

"Міста та райони Харківської області у 2017 році"  

Збірник містить багатий статистичний матеріал, що характеризує 

економічне, соціальне та демографічне становище міст обласного значення та 

районів області відповідно до встановленого адміністративного поділу. Дані 

наведено за 2017 р. у порівнянні з попередніми роками. 

Орієнтовна кількість сторінок – 300 

Термін видання – І декада вересня 
 

Статистичні бюлетені: 

"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 – 120 

Термін видання – І декада місяця 
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"Соціально-економічне становище району/міста обласного значення 

Харківської області" (щомісячно)  

Бюлетень випускається по кожному району області та місту обласного 

значення, містить оперативні дані про основні показники соціально-

економічного розвитку району/міста обласного значення. 

Орієнтовна кількість сторінок – 20 

Термін видання – І декада місяця 
 

Економічні доповіді: 

"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 
 

"Про соціально-економічне становище району/міста обласного значення 

Харківської області" (щомісячно)  

Доповідь випускається по кожному району області та місту обласного 

значення, містить оперативні дані про основні показники соціально-

економічного розвитку району/міста обласного значення. 

Орієнтовна кількість сторінок – 10 

Термін видання – І декада місяця 
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