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ПЕРЕДМОВА

Вашій увазі пропонується каталог статистичних видань, який
містить перелік статистичних публікацій (збірників та бюлетенів), їх
короткий зміст та термін випуску.

Видання,

запропоновані в каталозі, містять інформацію про

економічне та соціальне становище області за видами економічної
діяльності, у розрізі міст обласного значення та районів.

Видання

можуть будуть цікавими і корисними у практичній

діяльності працівників державних установ, викладачів та студентів,
бізнесменів та підприємців, усім тим, хто цікавиться соціальноекономічним розвитком області.
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Додаткову інформацію щодо змісту статистичних збірників та
бюлетенів можна отримати за телефонами:
№

Назва розділів

Телефони
для довідок

Стор.

І.

Зведено-статистичний аналіз

3-53-54, 3-25-34

5

ІІ.

Макроекономічна статистика

3-25-34

8

III.

Структурні обстеження підприємств

3-20-04

9

IV.

Статистика фінансів підприємств

3-31-97

9

V.

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ)

3-32-26

9

Статистика промисловості

3-45-82, 3-31-77

10

VII. Статистика сільського господарства та навколишнього
середовища

3-35-47

11

VІII. Статистика будівництва, капітальних інвестицій
та інвестицій зовнішньоекономічної діяльності

3-50-72

12

VI.

IX.

Статистика торгівлі

3-43-55, 3-63-58

13

Х.

Статистика послуг, транспорту та зв'язку

61-68-66

14

ХI.

Статистика праці

64-14-32, 3-43-28

16

ХІI. Статистика населення

3-73-84

17

ХІIІ. Статистика соціальних послуг

3-52-63

18

ХІV. Обстеження умов життя домогосподарств

3-71-39

19

ХV. Статистика цін

3-31-28

21
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КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ НА 2014 РІК

І. ЗВЕДЕНО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Статистичний щорічник "Закарпаття 2013"
Обсяг сторінок – 550
Термін видання – вересень
Видання містить широкий спектр статистичних показників,
які характеризують рівень розвитку економіки та соціальної
сфери у 2013р. порівняно з попередніми роками, зокрема
промисловості, сільського, лісового господарства, інвестиційної,
зовнішньоекономічної та будівельної діяльності, транспорту і
зв'язку, використання енергетичних та матеріальних ресурсів,
торгівлі, сфери послуг. Подано інформацію про макроекономічні показники,
санаторно-оздоровчу сферу і туризм, малий бізнес, освіту, культуру, науку та
інформатику, медичне обслуговування, соціальний захист населення в області.
Приведено інформацію у розрізі районів і міст області, видів економічної,
промислової діяльності та міжрегіональні порівняння.
Статистичний щорічник "Ужгород 2013"
Обсяг сторінок – 68
Термін видання – липень
Статистичний щорічник містить основні показники
соціально-економічного розвитку м.Ужгород за 2013р. та в
динаміці за ряд попередніх років. Це дає змогу відслідкувати
основні тенденції та зміни, які сталися в економіці обласного
центру. Інформація подана за такими розділами: основні
геополітичні та економічні характеристики, фінанси, єдиний
державний реєстр підприємств та організацій України, матеріально-енергетичні
ресурси, промисловість, інвестиції та будівельна діяльність, транспорт і зв’язок,
зовнішньоекономічна діяльність, оптова та роздрібна торгівля, послуги,
діяльність підприємств, кількість і зайнятість населення, житлові умови
населення, освіта, охорона здоров'я, культура та відпочинок, правопорушення.
Кожен розділ доповнено методологічними поясненнями та визначеннями
основних економічних термінів.
Статистичний щорічник "Мукачево 2013"
Обсяг сторінок – 60
Термін видання – серпень
Статистичний
щорічник
містить
широкий
спектр
статистичних показників про економічне і соціальне становище
міста. Статистичні дані подано в динаміці за ряд попередніх
років. Для зручності користування щорічник поділено на
розділи: фінанси, єдиний державний реєстр підприємств та
організацій
України,
матеріально-енергетичні
ресурси,
промисловість, інвестиції та будівельна діяльність, транспорт і зв’язок,
зовнішньоекономічна діяльність, оптова та роздрібна торгівля, послуги,
діяльність підприємств, кількість і зайнятість населення, житлові умови
населення, освіта, охорона здоров'я, культура та відпочинок, правопорушення.
Перед кожним розділом подано короткі методологічні пояснення.
Головне управління статистики у Закарпатській області
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КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ НА 2014 РІК
Статистичний щорічник "Ужгородський район 2013"
Обсяг сторінок – 90
Термін видання – жовтень
Статистичний
щорічник
пропонує
значний
спектр
статистичних показників соціально-економічного становища
району за 2013р. у порівнянні з попередніми роками. У
щорічнику наведено інформацію про фінанси, єдиний
державний реєстр підприємств та організацій України, матеріально-енергетичні
ресурси, промисловість, інвестиції та будівельна діяльність, транспорт і зв’язок,
зовнішньоекономічна діяльність, оптова та роздрібна торгівля, послуги,
діяльність підприємств, кількість і зайнятість населення, житлові умови
населення, освіта, охорона здоров'я, культура та відпочинок, правопорушення.
До кожного розділу надані методологічні пояснення та визначення основних
економічних термінів.

Статистичний бюлетень "Економічне і соціальне
становище Закарпатської області"
Обсяг сторінок – 200
Термін видання – щомісячно

Щомісячний аналіз з наростаючим підсумком за
даними оперативної звітності про стан економіки області в
цілому, за видами економічної діяльності та в розрізі
районів і міст. Бюлетень сформовано за такими розділами: промисловість,
товарні ринки, сільське господарство, будівельна діяльність, транспорт і
зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, торгівля та ресторанне
господарство, нефінансові послуги, ціни і тарифи, фінанси, доходи
населення, ринок праці, населення та соціальне забезпечення –
щомісячно. Щоквартально, згідно графіка, у бюлетені додатково розміщені
розділи: наукова діяльність, капітальні інвестиції, операційні витрати з
реалізованої продукції (робіт, послуг), Єдиний державний реєстр
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), один раз на рік – основні
показники діяльності підприємств, малі підприємства, освіта, культура та
відпочинок, природні ресурси й охорона навколишнього природного
середовища.
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Статистичний бюлетень "Оцінка результатів
діяльності районів та міст Закарпатської області"
Обсяг сторінок – 76 (в двох частинах)
Термін видання – щоквартально на 50-й день
після звітного періоду

Статистичний бюлетень "Оцінка результатів діяльності районів та
міст Закарпатської області" готується за переліком показників, визначених
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011р. №650 "Про
запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій", Постановою Кабінету Міністрів України
від 9 квітня 2012р. №335 "Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Порядку
проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій" та розпорядженням голови облдержадміністрації
від 29 липня 2011р. №435 "Про запровадження проведення оцінки
результатів діяльності районів і міст області", зі змінами, внесеними
розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 травня 2012р. №243.
Моніторинг щоквартально здійснюється за показниками восьми напрямів
за даними Головного управління економіки, Головного фінансового
управління облдержадміністрації, Головного управління Пенсійного фонду
України в Закарпатській області, Державної податкової адміністрації в
Закарпатській області, Головного управління статистики у Закарпатській
області.

Статистичний бюлетень "Паспорт Закарпатської області"
Обсяг сторінок – 28
Термін видання – червень

Статистичний бюлетень містить зведені відомості за
основними економічними і соціальними характеристиками
області. Окремі показники подано в динаміці за ряд
попередніх років.
У виданні наведено загальні відомості про область, її
географічне
положення,
транспортну
мережу,
адміністративнотериторіальний поділ, чисельність населення, його зайнятість,
промислове та сільськогосподарське виробництво, лісове господарство,
інформацію про суб'єкти господарювання за ЄДРПОУ, будівельну,
інвестиційну та зовнішньоекономічну діяльність, науково-технічну
діяльність, торгівлю та сферу послуг, основні показники діяльності малих
підприємств, санаторно-оздоровчу діяльність та туризм, освіту, охорону
здоров'я та культуру.
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Статистичний бюлетень "Паспорт м.Ужгород"
Обсяг сторінок – 22
Термін видання – червень
Статистичний бюлетень містить зведені дані про
економічне і соціальне становище обласного центру.
Інформацію наведено в динаміці за ряд попередніх років.
Видання містить загальні відомості про м.Ужгород,
чисельність населення, його зайнятість та житлові умови,
середньомісячну заробітну плату, інформацію про суб'єкти господарювання за
ЄДРПОУ,
промислове
виробництво,
будівельну,
інвестиційну
та
зовнішньоекономічну діяльність, торгівлю та сферу послуг, роботу транспорту,
телефонний зв'язок, ціни і тарифи, освіту, культуру, навколишнє природнє
середовище, правопорушення.

ІІ. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
Статистичний збірник "Валовий регіональний продукт
Закарпатської області та Західного регіону"
Обсяг сторінок – 44
Термін видання – вересень

Містить результати річних розрахунків основних
макроекономічних показників економічної діяльності регіону –
валового регіонального продукту, випуску товарів та
послуг, проміжного споживання, валової доданої вартості
за видами економічної діяльності. Окремі дані наведені у порівнянні із
середніми показниками по країні та областях Західного регіону.

Статистичний збірник "Доходи та витрати громадян
Закарпатської області"
Обсяг сторінок – 44
Термін видання – червень

Вміщені остаточні та попередні (за 2013р.) результати
річних
розрахунків
доходів
і
витрат
населення
Закарпатської області та окремих областей країни.
У збірнику наведено обсяги, динаміку та структуру
доходів та витрат громадян, наявні та реальні доходи.
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ІІІ. СТРУКТУРНІ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Статистичний збірник "Діяльність суб'єктів
господарювання Закарпатської області"
Обсяг сторінок – 100
Термін видання – грудень
Містить основні структурні показники, що характеризують
стан та тенденції розвитку суб’єктів господарювання області за
2013р. у порівнянні з попередніми роками.
Наведені
показники
щодо
кількості
суб'єктів
господарювання, зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої
продукції (товарів, послуг), витрат на персонал, фінансові показники.

IV. СТАТИСТИКА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Статистичний збірник "Фінансовий стан підприємствсуб'єктів підприємницької діяльності Закарпатської
області"
Обсяг сторінок – 100
Термін видання – грудень

Видання містить інформацію про зведені показники
балансу підприємств області, зокрема необоротні та
оборотні активи, зобов’язання і капітал, що характеризують
склад, структуру майна, наявність власного та запозиченого капіталу,
динаміку дебіторської та кредиторської заборгованості, а також фінансові
результати, рентабельність операційної діяльності тощо.

V. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
УКРАЇНИ
Статистичний збірник "Показники Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України
(Закарпатська область) станом на 1 січня 2014 року"
Обсяг сторінок – 30
Термін видання – березень
Надається
інформація
про
кількість
суб’єктів
господарювання області, включених до ЄДРПОУ за
організаційно-правовими формами господарювання та в розрізі
районів і міст області.

Головне управління статистики у Закарпатській області

9

КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ НА 2014 РІК

VІ. СТАТИСТИКА ПРОМИСЛОВОСТІ
Статистичний збірник "Промислове виробництво
області"
Обсяг сторінок – 80
Термін видання – жовтень
У збірнику відображені дані про випуск найважливіших
видів продукції, індекси обсягів виробництва в цілому по
промисловості та за основними видами діяльності, експортімпорт промислової продукції, фактично освоєні обсяги прямих
іноземних інвестицій, середньорічну кількість працівників та
середньомісячну заробітну плату по основних видах економічної діяльності,
фінансові показники, інноваційну діяльність та інші показники. Міститься
інформація про виробництво та споживання електро- та теплоенергії у галузях
економіки. Подано дані обсягів споживання та відпуску тепла та газу населенню,
використання електроенергії промисловими підприємствами.
Статистичний збірник "Паливно-енергетичний
комплекс"
Обсяг сторінок – 32
Термін видання – травень

Матеріали збірника відображають процеси і основні
тенденції, що відбуваються у виробництві і розподіленні
тепла, газу та електроенергії. Дані наводяться в розрізі
районів та за видами діяльності. Окремі показники
проілюстровано графіками і діаграмами.
Статистичний збірник "Інноваційна діяльність області"
Обсяг сторінок – 92
Термін видання – липень

Містить інформацію про кількість підприємств, що
мають інноваційну діяльність, впровадження прогресивних
технологій, освоєння нових видів продукції та процесів.
Показники наведено за видами економічної діяльності та в
розрізі районів і міст області.

Статистичний бюлетень "Економічні показники
діяльності промислових підприємств"
Обсяг сторінок – 16
Термін видання – щоквартально (лютий, травень, серпень, листопад)

Містить оперативну інформацію про замовлення на
виробництво продукції, обсяги реалізації промислової
продукції. Дані згруповано за видами економічної
діяльності в розрізі районів і міст та в порівнянні із
загальнодержавними показниками.
10
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Статистичний бюлетень "Виробництво
промислової продукції в області"
Обсяг сторінок – 20
Термін видання – щомісячно

Містить дані щодо виробництва основних видів
промислової продукції та їх темпи виробництва. Окремі показники
наведені в розрізі районів та міст.
VIІ. СТАТИСТИКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Статистичний збірник "Сільське господарство
Закарпаття"
Обсяг сторінок – 52
Термін видання – серпень

Містить основні показники, що характеризують
економічний стан сільського господарства в області та її
районах за ряд років. У збірнику наведено дані про
ресурсні можливості сільського господарства, обсяги
виробництва сільськогосподарської продукції у вартісному, натуральному
виразах по категоріях господарств та про розвиток фермерських
господарств області.
Cтатистичний збірник "Навколишнє середовище
та використання природних ресурсів
у Закарпатській області"
Обсяг сторінок – 50
Термін видання – червень

Містить основні показники, що характеризують
охорону атмосферного повітря, земельних, лісових та
водних ресурсів, наявність небезпечних відходів, витрати
на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі.
У збірнику наведено дані про заповідні зони та мисливське господарство.
Cтатистичний бюлетень "Виробництво
сільськогосподарських культур та їх переробка"
Обсяг сторінок – 26
Термін видання – червень

У даному виданні наведено основні показники,
що характеризують стан рослинництва, зокрема: виробництво,
урожайність сільськогосподарських культур у розрізі категорій господарств
і у розрізі районів, а також інформацію про переробку продукції
рослинництва.
Головне управління статистики у Закарпатській області
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Cтатистичний бюлетень "Поголів'я худоби
та виробництво тваринницької продукції"
Обсяг сторінок – 24
Термін видання – червень

Містить зведені дані про чисельність поголів'я
основних видів худоби і птиці, виробництво
основних видів продукції тваринництва в динаміці за ряд років у розрізі
районів області, а також аналогічні показники по регіонах України.
VIІI. СТАТИСТИКА БУДІВНИЦТВА, КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
ТА ІНВЕСТИЦІЙ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Статистичний збірник "Інвестиційна та будівельна
діяльність"
Обсяг сторінок – 60
Термін видання – жовтень

Наведено дані офіційної державної статистики щодо
фактично освоєних обсягів капітальних інвестицій, їх
структури за джерелами фінансування, розподілу за
видами економічної діяльності та інвестицій у житлове
будівництво, обсяги введеного в експлуатацію житла, а
також інформацію щодо обсягів житла, введеного у сільській місцевості та
міських поселеннях. Наведені основні показники діяльності будівельних
підприємств, кількість будов та об'єктів незавершеного будівництва в
області, дані щодо введення в експлуатацію будівель та споруд,
виробничих потужностей та об’єктів соціальної сфери. Наведено обсяги
іноземних інвестицій за видами внесків, економічної діяльності в розрізі
міст та районів області, а також за країнами-інвесторами.
Інформацію надано в цілому по області та у розрізі районів і міст
(2005р., 2009–2013рр.), наведено міжрегіональні порівняння з основних
показників статистики будівництва та інвестицій.
У збірнику наведені короткі методологічні пояснення щодо складу та
формування окремих статистичних показників.
Статистичний збірник "Інвестиції
зовнішньоекономічної діяльності"
Обсяг сторінок – 100
Термін видання – червень

Містить
статистичну
інформацію,
що
відображає динаміку залучення прямих іноземних
інвестицій в економіку області з початку іноземного інвестування (2000р.,
2004–2013рр.).
Обсяг інвестицій подано за видами внесків, економічної діяльності в
розрізі міст та районів області. У збірнику вміщено дані по країнахінвесторах та кількості підприємств, які брали участь у міжнародному
інвестиційному співробітництві.
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Статистичний бюлетень "Інвестиційна діяльність
на території пріоритетного розвитку
та СЕЗ "Закарпаття"
Обсяг сторінок – 30
Термін видання – березень

Містить статистичну інформацію, що відображає стан реалізації
інвестиційних проектів на території пріоритетного розвитку та у
спеціальній економічній зоні "Закарпаття", зокрема про обсяг виробленої
продукції підприємств, фінансовий результат, середньомісячну заробітну
плату та платежі в бюджети всіх рівнів підприємств, які реалізують
інвестиційні проекти.
Показники сформовано відповідно до Законів України "Про
спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області" та
"Про спеціальну економічну зону "Закарпаття".
Статистичний бюлетень "Діяльність підприємств
з іноземними інвестиціями"
Обсяг сторінок – 65
Термін видання – щоквартально (лютий, травень,
серпень, листопад)

Містить інформацію про обсяги прямих іноземних інвестицій, які
надійшли від нерезидентів в економіку області з початку іноземного
інвестування в розрізі країн світу, районів та міст, видів економічної
діяльності. Матеріали надано у вигляді таблиць, діаграм, графіків, які
доповнено аналітичним матеріалом.
IХ. СТАТИСТИКА ТОРГІВЛІ
Статистичний збірник "Роздрібна торгівля
Закарпатської області"
Обсяг сторінок – 100
Термін видання – серпень

Наведено дані про обсяг роздрібного товарообороту,
структуру продажу товарів підприємствами (юридичними
особами), що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та
ресторанного господарства.
Окремим розділом виділено дані про наявність та спеціалізацію
торгової мережі та мережі ресторанного господарства; окремі показники
діяльності ринків області.
Збірник містить інформацію по окремих показниках роздрібної торгівлі
по країні в цілому та по областях Західного регіону.
Інформацію наведено за 2005р., 2008–2013рр. в розрізі міст та
районів області.
Головне управління статистики у Закарпатській області
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Статистичний збірник "Зовнішня торгівля
товарами та послугами за 2008–2013 роки"
Обсяг сторінок – 70
Термін видання – липень

Наведено дані про обсяги експорту та імпорту товарів і
послуг, їх структуру та динаміку за 2008–2013рр.
Розглянуто обсяги експорту та імпорту товарів та послуг у
розрізі адміністративно-територіальних одиниць. Збірник
містить інформацію по основних показниках зовнішньої торгівлі України та
областей Західного регіону у 2013 році.
X. СТАТИСТИКА ПОСЛУГ, ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ
Статистичний збірник "Транспорт і зв'язок
в Закарпатській області"
Обсяг сторінок – 80
Термін видання – вересень

Наведено показники, що різнобічно характеризують
стан і розвиток транспорту та зв’язку області, інвестиції в
основний капітал, фінансові результати діяльності
підприємств в динаміці за 2000р., 2005р., 2009–2013рр.
Збірник містить інформацію про транспортну мережу, послуги
пасажирського і вантажного транспорту, про доходи від реалізації послуг
зв’язку за видами та користувачами. Наведено дані про надання послуг
міжнародного зв’язку, про наявність абонентів мобільного зв’язку та
мережі Інтернет. Дані наведено за видами економічної діяльності, видами
транспорту, як в цілому по області так і в розрізі адміністративнотериторіальних одиниць.
Статистичний збірник "Розвиток науки та науковий
потенціал області"
Обсяг сторінок – 60
Термін видання – вересень

Містить інформацію в динаміці за 2005–2013рр. про
структуру
наукових
організацій,
чисельність
та
характеристику наукових кадрів, їх розподіл за віком,
статтю, вченими званнями, обсяги фінансування наукових
досліджень та розробок, створення та використання високих технологій та
об’єктів
права
інтелектуальної
власності,
використання
раціоналізаторських пропозицій, міжнародне співробітництво наукових
організацій.
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Статистичний збірник "Наукова діяльність області"
Обсяг сторінок – 28
Термін видання – червень

Містить інформацію в динаміці за 2000–2013рр. (усі
дані подані з 2000р. станом на 1 жовтня, з 2012р. – на 31
грудня) про кількість докторів і кандидатів наук зайнятих в
економіці області по галузях наук, їх зайнятість за віком,
статтю та вченими званнями, розподіл аспірантів за віком
та основні показники аспірантури. Показники у збірнику наведено у цілому
по області, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та по
Україні.
Статистичний бюлетень "Розвиток сфери
послуг у Закарпатській області за 2013 рік"
Обсяг сторінок – 20
Термін видання – травень

Наведено інформацію про основні показники роботи
підприємств сфери послуг, обсяг реалізованих послуг
підприємств різним категоріям споживачів, за видами
економічної діяльності, в цілому по області та в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць.
Статистичний бюлетень "Розвиток окремих галузей
інфраструктури в Закарпатській області"
Обсяг сторінок – 22
Термін видання – щоквартально (лютий, травень, серпень, листопад)

Бюлетень сформовано з трьох розділів: діяльність
підприємств сфери транспорту, зв'язку, нефінансових
послуг, які включають інформацію про динаміку вантажних
та пасажирських перевезень по області, у розрізі районів,
міст та за видами перевізників; про доходи від реалізації послуг зв'язку за
видами та користувачами; про обсяги реалізованих послуг як у цілому по
області, так і в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та за
видами економічної діяльності.
Статистичний бюлетень "Діяльність підприємств
сфери послуг у місті ..."
Обсяг сторінок – 18
Термін видання – липень – м.Ужгород
– серпень – м.Мукачево

Бюлетень видається у зазначені терміни окремо по
кожному місту. Наведено дані за 2013р. про основні
показники роботи підприємств сфери послуг у м.Ужгород та
м.Мукачево (обсяг реалізованих послуг різним споживачам
та за видами економічної діяльності).
Головне управління статистики у Закарпатській області
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Статистичний бюлетень "Кандидати наук в області"
Обсяг сторінок – 24
Термін видання – червень

Містить інформацію в динаміці за 2000, 2005–2013рр.
(усі дані подані з 2000р. станом на 1 жовтня, з 2012р. – на
31 грудня) про кількість кандидатів наук зайнятих в
економіці області по галузях наук, їх зайнятість за віком,
статтю та вченими званнями.
Статистичний бюлетень "Доктори наук у Закарпатській
області"
Обсяг сторінок – 24
Термін видання – червень

Містить інформацію в динаміці за 2000–2013рр. (усі
дані подані з 2000р. станом на 1 жовтня, з 2012р. – на
31 грудня) про кількість докторів наук зайнятих в економіці
області по галузях наук, їх зайнятість за віком, статтю,
вченими званнями та їх зайнятість в організаціях та по районах.
Статистичний бюлетень "Розвиток транспортної
галузі у Закарпатській області за 2013 рік"
Обсяг сторінок – 26
Термін видання – травень

Наведено дані, які характеризують роботу вантажного
та пасажирського транспорту області, показники про
вантажні та пасажирські перевезення на комерційній
основі, як у внутрішньому, так і у міжнародному сполученні,
вантажооборот, пасажирооборот за видами транспорту та за видами
сполучення по містах та районах.
ХІ. СТАТИСТИКА ПРАЦІ
Статистичний збірник "Праця у Закарпатській області"
Обсяг сторінок – 80
Термін видання – серпень

Містить матеріали, що відображають кількісні та якісні
характеристики й основні тенденції, які відбулися у сфері
соціально-трудових відносин у 2013р. порівняно з
минулими роками. Наведено дані про структурні зміни
зайнятості населення області, заробітну плату та стан її
виплати, рівень зайнятості, безробіття, використання робочого часу.
Інформація наведена в узагальненому вигляді за видами економічної та
промислової діяльності, в цілому по області та у розрізі районів і міст.
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Статистичний збірник "Економічна активність
населення Закарпаття"
Обсяг сторінок – 80
Термін видання – листопад

Містить кількісні та якісні показники економічної
активності, зайнятості та безробіття населення в області,
за статтю та місцем проживання за матеріалами вибіркових
обстежень населення (домогосподарств) з питань
економічної активності. Також висвітлюються питання соціального захисту
безробітних, попиту працівників за професійними групами та видами
економічної діяльності.
ХІI. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ
Статистичний збірник "Закарпаття у демографічному
вимірі"
Обсяг сторінок – 110
Термін видання – липень

Інформація про демографічні процеси, які відбулися в
області за 2007–2013рр. Містить дані про чисельність
населення по містах та районах, міських поселеннях та
сільській місцевості, розподіл народжених за статтю та за
віком матері, кількість померлих за причинами смерті, кількість померлих
дітей у віці до 1 року; демографічне навантаження на осіб 15–64 років,
шлюби та розлучення; міграцію населення за рік.
Статистичний збірник "Смертність населення
області"
Обсяг сторінок – 69
Термін видання – листопад

Містить дані про кількість померлих
причинами смерті та кількість померлих дітей у віці до 1 року.

за

Статистичний бюлетень "Основні демографічні
показники"
Обсяг сторінок – 20
Термін видання – березень

Наведено дані про природний та міграційний рух
населення області в розрізі районів і міст, міських поселень
та сільської місцевості.
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ХІІI. СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Статистичний бюлетень "Житловий фонд
Закарпатської області"
Обсяг сторінок – 36
Термін видання – червень

Містить широкий спектр показників, які характеризують
наявність та стан житлового фонду в області,
забезпеченість населення загальною та житловою
площею, облаштованість житлового фонду зручностями.
Показники наведено в динаміці за 2009–2013рр., окремі дані подано в
розрізі районів.
Бюлетень ілюстровано графіками та діаграмами, приведено короткий
аналітичний огляд та вміщено визначення основних термінів і понять.
Статистичний збірник "Закарпаття – санаторії
та туризм"
Обсяг сторінок – 104
Термін видання – липень

Містить широкий спектр показників, які характеризують
мережу колективних засобів розміщування, діяльність
туристичних організацій, зовнішньоекономічну діяльність у
сфері туризму, ціни та тарифи на туристичні послуги, стан
ресторанного господарства.
У збірнику наведено відомості про природний і рекреаційний
потенціал області, джерела мінеральних вод та їх використання, діючі в
області санаторно-курортні заклади, їх можливості та застосовувані ними
методи лікування.
Збірник ілюстровано графіками, діаграмами та картою-схемою,
приведено короткий аналітичний огляд.
Статистичний збірник "Діяльність закладів освіти
у Закарпатській області"
Обсяг сторінок – 120
Термін видання – червень

Містить
інформацію
про
мережу дошкільних,
загальноосвітніх
та
вищих
навчальних
закладів,
чисельність вихованців, учнів та студентів у них, розподіл їх
за видами, типами, ступенями та рівнями акредитації.
Показники наведено в динаміці за 2000р., 2005р., 2009–2013рр.,
окремі дані подано в розрізі адміністративно-територіальних одиниць. У
збірнику приведено короткий аналітичний огляд.
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Статистичний збірник "Ґендерний портрет
Закарпатської області"
Обсяг сторінок – 100
Термін видання – вересень

У збірнику у ґендерному аспекті наведено дані про
чисельність населення, питому вагу окремих вікових груп у
загальній чисельності населення, середню очікувану
тривалість життя, середній вік, захворюваність, рівень
освіти, підготовку спеціалістів по галузевих групах, розподіл населення за
економічною активністю, рівень безробіття, зайнятість населення по
галузях економіки, середньомісячну заробітну плату працівників,
злочинність.
Видання ілюстровано графіками та діаграмами, до кожного розділу
подано короткий аналітичний огляд.
Статистичний бюлетень "Заклади культури
та мистецтв у Закарпатській області"
Обсяг сторінок – 36
Термін видання – червень

Інформація про наявність масових та універсальних
бібліотек, їх книжковий фонд, кількість читачів та кількість
виданих примірників книжкового фонду, діяльність музеїв
та рух їх основних фондів, науково-дослідницьку,
експозиційно-виставкову та просвітницьку роботу, діяльність театрів та
концертних організацій, закладів культури клубного типу, кіно (відео)
показу.
Показники наведено в динаміці за 2008–2013рр., окремі дані подано в
розрізі районів та міст області.
ХІV. ОБСТЕЖЕННЯ УМОВ ЖИТТЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Статистичний збірник "Витрати і ресурси
домогосподарств Закарпатської області
у 2010–2012 роках"
Обсяг сторінок – 128
Термін видання – березень

Збірник містить підсумки вибіркового обстеження умов життя
домогосподарств. Інформацію наведено щодо життєвого рівня населення,
його характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані щодо
споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від
рівня матеріальної забезпеченості домогосподарств. У збірнику наведені
стислі методологічні пояснення щодо системи показників, які
характеризують життєвий рівень населення.
Головне управління статистики у Закарпатській області
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Статистичний збірник "Соціально-демографічні
характеристики домогосподарств Закарпаття
у 2014 році"
Обсяг сторінок – 36
Термін видання – вересень

Містить підсумки основного інтерв'ю, проведеного в
домогосподарствах у рамках вибіркового обстеження умов
життя.
У
збірнику
наведено
інформацію
щодо
характеристики домогосподарства в цілому: склад, житлові умови,
наявність та використання земельних ділянок, худоби та птиці і бджіл, а
також рівень освіти членів домогосподарства.
Статистичний збірник "Показники життєвого рівня
населення у 2011–2013 роках"
Обсяг сторінок – 84
Термін видання – грудень

Збірник містить підсумки вибіркового обстеження умов
життя домогосподарств. Наведено інформацію щодо
життєвого рівня населення, його характеристики за
структурою доходів та витрат, а також дані щодо
споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від
рівня матеріального забезпечення домогосподарства, наявності в ньому
дітей.
Статистичний бюлетень "Стан здоров'я населення
області"
Обсяг сторінок – 24
Термін видання – квітень

Містить підсумки опитування домогосподарств щодо
самооцінки стану здоров'я, рівня доступності медичної
допомоги, придбання ліків та медичного приладдя,
показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і
старше, дані щодо тютюнопаління.
Статистичний бюлетень "Характеристики умов життя
домогосподарств з дітьми"
Обсяг сторінок – 60
Термін видання – грудень

Бюлетень містить підсумки вибіркового обстеження
умов життя домогосподарств. Наведено інформацію щодо
життєвого рівня домогосподарств з дітьми, а саме:
соціально-демографічні характеристики, структуру доходів
та витрат, дані про споживання продуктів харчування, калорійність їжі.
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ХV. СТАТИСТИКА ЦІН
Статистичний збірник "Тенденції цінової ситуації
на споживчому ринку Закарпатської області"
Обсяг сторінок – 100
Термін видання – квітень

Містить статистичні показники, які характеризують
цінові процеси на споживчому ринку Закарпатської області
за 2009–2013рр. Наведені порівняння показників по області
із показниками в цілому по країні та іншими регіонами.
Крім того, наведено дані індексів номінальної та реальної заробітної
плати, структури споживчих грошових витрат домогосподарств, структури
обсягів послуг, реалізованих населенню за видами економічної діяльності,
індекси реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами,
рівень сплати та заборгованість населення за житлово-комунальні
послуги.
Статистичний бюлетень "Індекси споживчих цін
(інфляції) по країні та області"
Обсяг сторінок – 24
Термін видання – січень

Бюлетень пропонує статистичні показники, які
характеризують цінові процеси на споживчому ринку
Закарпатської області за 2011–2013рр.
Разом з тим, містить інформацію щодо індексів споживчих цін на
товари та послуги у Закарпатській області, по країні та за регіонами.
Статистичний бюлетень "Індекси інфляції
по Карпатському економічному регіону"
Обсяг сторінок – 22
Термін видання – квітень

Видання
містить
статистичні
показники,
які
характеризують цінові зміни на споживчому ринку області
за 2011–2013рр. та за січень–квітень 2014р.
Водночас, наведені зіставлення індексу споживчих цін по області та
Карпатському економічному регіону.

Головне управління статистики у Закарпатській області

21

КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ НА 2014 РІК
Статистичний бюлетень "Цінові зміни на споживчому
ринку області"
Обсяг сторінок – 22
Термін видання – липень

У бюлетені відображено індекси споживчих цін
(інфляції) по країні та області за 2011–2013рр. та за січень–
червень 2014р.
Крім того, наведено помісячну динаміку індексів споживчих цін та
середні ціни на окремі продовольчі товари у торговельній мережі області.
Статистичний бюлетень "Рівень інфляції на споживчі
товари та послуги"
Обсяг сторінок – 26
Термін видання – жовтень

У бюлетені наведено інформацію про індекси
споживчих цін по країні та області за 2011–2013рр. та за
січень–вересень 2014р. – на продукти харчування та
послуги.
Разом з тим, у бюлетені використані показники Департаменту
статистики цін Держстату України.
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