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ПЕРЕДМОВА

Вашій увазі пропонується каталог статистичних публікацій (далі –
Каталог) на 2017 рік у якому представлено перелік статистичних видань,
які містять актуальну інформацію про соціально-економічне становище
області за видами економічної, промислової діяльності, районами та
містами обласного значення. Статистичні продукти, представлені у
Каталозі, будуть корисні в управлінській діяльності, плануванні, бізнесі,
наукових роботах. По кожному виданню наведено коротку анотацію щодо
його змісту, термін виходу з друку, обсяг сторінок.
Каталог розміщено на офіційному веб-сайті Головного управління
статистики за адресою: www.uz.ukrstat.gov.ua у розділі "Публікації".
Крім видань, що пропонуються у Каталозі, органами державної
статистики на замовлення користувачів може бути підготовлена інша
статистична інформація. Підставою для надання статистичної інформації є
письмовий запит замовника.
Інформаційне забезпечення користувачів статистичної інформації
матеріалами здійснюється на договірній основі.
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Інформаційно-аналітичні роботи за видами
статистичних публікацій
Статистичні збірники – видання, які готуються за річними даними
статистичних спостережень та найбільш повно характеризують ті чи інші
соціально-економічні явища. Основні показники статистичних збірників
наводяться у динаміці за попередні роки. Статистичні збірники, подані у
вигляді табличного матеріалу, можуть уміщувати методологічні
пояснення, аналітичний та графічний матеріал. Збірники поділяються на
комплексні, галузеві та тематичні.
Комплексний збірник – статистичний збірник, який містить
значний обсяг статистичних даних за ряд років, що всебічно
характеризують економічні та соціальні аспекти розвитку області,
підготовлений з використанням інформації за різними галузями
статистики, із залученням адміністративних даних, матеріалів спеціальних
досліджень тощо.
Галузеві та тематичні збірники – статистичні збірники, які
вміщують статистичну інформацію, що найбільш повно характеризує
конкретну галузь чи напрям розвитку економіки за ряд років або ж
всебічно висвітлює обрану тему.
Статистичні бюлетені – видання, викладені у вигляді табличного
матеріалу, що вміщують оперативну періодичну статистичну інформацію,
яка характеризує соціально-економічний розвиток області. Бюлетені
включають короткострокові основні показники (один-два роки),
методологічні пояснення та графічний матеріал. Бюлетені поділяються на
комплексні та галузеві.
Комплексний бюлетень – статистичний бюлетень, який готується з
використанням інформації за різними галузями статистики. В окремих
випадках комплексний бюлетень може вміщувати доповіді з окремих
питань соціально-економічного становища області.
Галузевий бюлетень – статистичний бюлетень, який готується з
використанням інформації за окремою галуззю статистики.
Доповіді – інформаційно-аналітичні матеріали, які вміщують
оперативну та/або періодичну статистичну інформацію, подаються у
вигляді тексту і можуть бути доповнені таблицями та діаграмами. Доповіді
всебічно характеризують соціально-економічне становище області, стан
конкретної галузі або напрямку розвитку економіки.
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Додаткову інформацію щодо змісту статистичних продуктів,
представлених у каталозі, можна отримати за телефонами:
№

Назва розділів

І.

Комплексні статистичні публікації

ІІ.

Демографічна та соціальна статистика

Телефони
для довідок
3-45-82, 3-53-54

Стор.
6
8

Доходи та умови життя

3-45-38, 3-53-54

8

Населення

3-45-38, 3-53-54

8

Освіта

3-45-38, 3-53-54

9

Праця

3-45-38, 3-53-54

9

Соціальна статистика

3-45-38, 3-53-54

10

III. Економічна статистика

11

Діяльність підприємств

3-31-77, 3-53-54

11

Промисловість

3-31-77, 3-53-54

11

Сільське господарство

3-31-77, 3-53-54

12

Транспорт і зв’язок

3-31-77, 3-53-54

12

Туризм

3-45-38, 3-53-54

13

Зовнішньоекономічна діяльність

3-31-77, 3-53-54

13

Ціни

3-31-77, 3-53-54

14

Головне управління статистики у Закарпатській області

5

КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ НА 2017 РІК

І. Комплексні статистичні публікації
Статистичний щорічник "Закарпаття 2016"
Обсяг сторінок – 500
Термін видання – вересень

Видання містить найважливіші і найістотніші показники,
які характеризують рівень розвитку економіки та соціальної
сфери області у 2016р. порівняно з попередніми роками,
зокрема: енергетики, промисловості, сільського господарства,
інвестиційної, зовнішньоекономічної та будівельної діяльності,
транспорту та зв’язку, торгівлі. Наведено дані про макроекономічні показники
області, наукову та інноваційну діяльність, населення та міграцію, зайнятість,
рівень доходів і витрат населення, санаторно-оздоровчу сферу і туризм, освіту,
культуру, соціальний захист населення. Інформація подана за видами
економічної, промислової діяльності, у розрізі районів і міст області.
Публікуються показники, що характеризують розвиток суб'єктів господарювання
області. У окремий розділ виділено показники по країні та за її регіонами, що
дозволяє проаналізувати становище Закарпатської області у міжрегіональному
аспекті.
Статистичний збірник "Міста і райони Закарпатської
області"
Обсяг сторінок – 200
Термін видання – жовтень

Статистичний щорічник районів і міст Закарпатської
області сформовано за широким спектром статистичних
показників про економічне та соціальне становище районів і міст
області. Дані наведено у динаміці за ряд попередніх років, що
дає можливість відслідкувати тенденції та структурні зміни в секторах
економіки.
Щорічник складається із двох частин. У першій частині інформація подана
за окремими розділами, які містять дані про результати господарської діяльності
промисловості, сільського і лісового господарства, транспорту та зв’язку, послуг
та торгівлі, будівельну, інвестиційну та зовнішньоекономічну діяльність. Друга
частина містить дані про чисельність населення, статево-віковий склад,
зайнятість, рівень доходів і витрат населення, освіту, культуру, криміногенну
ситуацію, навколишнє середовище. Окремим розділом представлено показники
діяльності суб’єктів підприємницької діяльності та малих підприємств.
Показники сформовано в розрізі міст і районів. Кожен розділ містить
методологічні пояснення та визначення економічних термінів.
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КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ НА 2017 РІК

Статистичний бюлетень "Соціально-економічне
становище Закарпатської області"
Обсяг сторінок – 120
Термін видання – щомісячно

Містить 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 обласного значення. Більшість показників порівнюються з
відповідним періодом попереднього року.
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, адміністративно-територіальний
поділ,
чисельність
населення,
його
зайнятість,
промислове
та
сільськогосподарське виробництво, інформацію про суб’єкти господарювання за
ЄДРПОУ, будівельну, інвестиційну та зовнішньоекономічну діяльність, торгівлю
та сферу послуг, основні показники діяльності малих підприємств, санаторнооздоровчу діяльність, освіту та культуру.
Статистичний бюлетень "Паспорт м.Ужгород"
Обсяг сторінок – 20
Термін видання – червень

Статистичний бюлетень містить зведені дані про
економічне та 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, освіту, навколишнє природне середовище.
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Статистичний бюлетень "Паспорт м.Мукачево"
Обсяг сторінок – 20
Термін видання – липень

Статистичний бюлетень містить зведені дані про
економічне і соціальне становище м.Мукачево. Інформацію
наведено в динаміці за ряд попередніх років.
Видання містить загальні відомості про м.Мукачево,
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, освіту, навколишнє природне середовище,
правопорушення.
Доповідь "Про соціально-економічне становище Закарпатської області"
Обсяг сторінок – 50
Термін видання – щомісячно

Відображає комплексний аналіз оперативних показників соціальноекономічного розвитку області. Найважливіші показники проаналізовані у
цілому по області та у розрізі районів і міст. Дані наведено як у порівнянні з
попереднім періодом звітного року, так і з відповідним періодом попереднього
року. Доповідь проілюстровано графіками, діаграмами, табличним матеріалом.

ІІ. Демографічна та соціальна статистика
Доходи та умови життя
Статистичний збірник "Показники життєвого рівня
населення у 2013–2016 роках"
Обсяг сторінок – 80
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, стану
здоров'я населення.

Населення
Статистичний збірник "Закарпаття у демографічному вимірі"
Обсяг сторінок – 110
Термін видання – вересень

Містить інформацію про демографічні процеси, які
відбулися в області у 2016р. та у порівнянні з попередніми
роками. У збірнику наведено відомості про адміністративнотериторіальний поділ області, кількість та статево-віковий склад
населення, шлюбність та розлучуваність, народжуваність та
смертність, захворюваність та міграційний рух населення. Для
порівняння у окремий розділ виділено показники за регіонами країни.
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Статистичний збірник "Смертність населення
області"
Обсяг сторінок – 72
Термін видання – червень

Містить дані щодо захворюваності населення
області та розподіл померлих за віковими групами та причинами смерті у розрізі
районів та міст обласного значення за 2016р.

Освіта
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 за 2016р. та у
порівнянні з попередніми роками.
Більшість показників подано у розрізі районів та міст обласного значення,
окремі дані наведено по областях Західного регіону. У збірнику приведено
короткий аналітичний огляд.

Праця
Статистичний збірник "Праця у Закарпатській області"
Обсяг сторінок – 90
Термін видання – серпень

Містить матеріали, що відображають кількісні та якісні
характеристики й основні тенденції, які відбулися у сфері
соціально-трудових відносин у 2016р. порівняно з минулими
роками. Наведено дані про зайнятість населення області,
безробіття, рух робочої сили, кількість працівників, заробітну
плату та стан її виплати, ефективність використання робочого часу. Інформація
наведена в узагальненому вигляді за видами економічної та промислової
діяльності, в цілому по області та у розрізі районів і міст обласного значення.
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Статистичний бюлетень "Зайнятість працівників області
за 2016 рік"
Обсяг сторінок – 90
Термін видання – березень

До бюлетеня увійшли матеріали, що відображають
процеси та основні тенденції, які відбуваються у сфері
соціально-трудових відносин області.
Наведена інформація базується на матеріалах обстеження
населення з питань економічної активності, адміністративних даних державної
служби зайнятості, системі показників державної статистичної звітності
підприємств, установ, організацій (крім малих підприємств). Наведені дані
охоплюють напрямки статистики праці. Зокрема, з питань щодо зайнятості
населення.
Статистичний бюлетень "Оплата праці працівників області
за 2016 рік"
Обсяг сторінок – 90
Термін видання – березень

Відображає основні аспекти сфери оплати праці та стану її
виплати, які відбулись у 2016р. Наводяться також дані щодо
кількості найманих працівників, мобільності робочої сили,
розміру номінальної та реальної заробітної плати, структури
фонду оплати праці, ґендерних відмінностей в рівнях оплати праці,
відслідковується цінова ситуація на споживчому ринку. Статистичні дані щодо
стану виплати заробітної плати наведені за трьома категоріями підприємств:
економічно активні, підприємства-банкрути та економічно неактивні
підприємства. Дані представлені в цілому по економіці області, за видами
економічної діяльності, по містах та районах, у порівнянні із середніми
показниками по Україні.

Соціальна статистика
Статистичний збірник "Ґендерний портрет
Закарпатської області"
Обсяг сторінок – 92
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 за галузевими групами, розподіл населення за економічною
активністю, рівень безробіття, зайнятість населення за видами економічної
діяльності, середньомісячну заробітну плату працівників, злочинність.
Видання ілюстровано графіками та діаграмами, до кожного розділу подано
короткий аналітичний огляд.
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ІІІ. Економічна статистика
Діяльність підприємств
Статистичний збірник "Діяльність суб’єктів
господарювання Закарпатської області"
Обсяг сторінок – 120
Термін видання – грудень

Збірник містить інформацію про стан та тенденції розвитку
суб’єктів господарювання області за 2016р. та у порівнянні з
попередніми роками.
Наведено дані про кількість суб’єктів господарювання:
підприємств та фізичних осіб-підприємств, кількість зайнятих і найманих
працівників; обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг); витрати на
персонал; капітальні інвестиції підприємств; фінансовий стан підприємств.

Промисловість
Статистичний збірник "Промисловість Закарпаття"
Обсяг сторінок – 60
Термін видання – листопад

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 та інші показники.
Статистичний бюлетень "Промислове виробництво
області за 2016 рік"
Обсяг сторінок – 16
Термін видання – лютий

Містить динаміку основних показників, що характеризують
діяльність підприємств щомісячного обліку (великі і середні
підприємства, а також малі – з вагомою часткою у виробництві
та реалізації промислової продукції), які займаються реалізацією
промислової продукції (товарів, послуг) в області.
Інформація за видами промислової діяльності сформована за
функціональним принципом (по однорідних продуктах).
У бюлетені наведені показники щодо обсягів реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг) за 2016р. та їх помісячна динаміка.
Головне управління статистики у Закарпатській області
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Сільське господарство
Статистичний збірник "Сільське господарство
Закарпаття"
Обсяг сторінок – 52
Термін видання – вересень

Містить основні показники, що відображають стан
сільського господарства в області у 2016р. порівняно з
попередніми роками. У збірнику наведено дані, що
характеризують ресурсні можливості сільського господарства,
обсяги
та
ефективність
виробництва,
реалізації
та
споживання
сільськогосподарської продукції. Наводяться дані про розвиток фермерських
господарств області. Інформація подана по районах області. Для кращого
сприйняття видання ілюстровано графіками і діаграмами.
Cтатистичний бюлетень "Виробництво
сільськогосподарських культур у 2016 році"
Обсяг сторінок – 36
Термін видання – липень

У даному виданні наведено основні показники, що
характеризують
стан
рослинництва,
зокрема:
виробництво, урожайність сільськогосподарських культур у розрізі категорій
господарств та у розрізі районів, а також інформацію про переробку продукції
рослинництва.

Транспорт і зв’язок
Статистичний збірник "Транспорт і зв’язок
у 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., 2010–2016р. 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.
12

Головне управління статистики у Закарпатській області

КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ НА 2017 РІК

Туризм
Статистичний збірник
"Закарпаття – санаторії та туризм"
Обсяг сторінок – 104
Термін видання – серпень

Містить широкий спектр показників, які характеризують
діяльність туристичних організацій, мережу колективних засобів
розміщування, зовнішньоекономічну діяльність у сфері туризму,
ціни та тарифи на туристичні послуги, стан ресторанного
господарства.
У збірнику наведено відомості про природний і рекреаційний потенціал
області, зокрема джерела мінеральних вод та їх використання, діючі в області
санаторно-курортні заклади, їх можливості та застосовувані ними методи
лікування.
Видання ілюстровано графіками і діаграмами, фото та картою-схемою,
приведено короткий аналітичний огляд.

Зовнішньоекономічна діяльність
Статистичний збірник "Інвестиції зовнішньоекономічної
діяльності"
Обсяг сторінок – 64
Термін видання – червень

Містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які
надійшли від нерезидентів в економіку області станом на 1 січня
2011–2017рр. та на 31 грудня 2016р. Інформація наведена у
розрізі районів та міст області, країн світу та видів економічної
діяльності підприємств-резидентів. У збірнику також подано інформацію за
основними країнами-інвесторами у розрізі видів економічної діяльності станом
на 1 січня 2017р. та 31 грудня 2016р.
Коди та назви видів економічної діяльності наведено згідно з
Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2010). Дані з прямих
інвестицій сформовано за основним видом економічної діяльності підприємстврезидентів. Назви країн наведено відповідно до національної статистичної
Класифікації країн світу.
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Ціни
Статистичний збірник "Зміни цін і тарифів на споживчому
ринку Закарпатської області"
Обсяг сторінок – 95
Термін видання – квітень

Містить статистичні показники, які характеризують цінові
процеси на споживчому ринку Закарпатської області за 2012–
2016рр. Наведено 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, рівень сплати
та заборгованість населення за житлово-комунальні послуги.
Статистичний бюлетень "Індекси споживчих цін"
Обсяг сторінок – 25
Термін видання – лютий

Містить дані офіційної статистики щодо індексів споживчих
цін по Україні та Закарпатській області за 2015–2016рр. та за січень
2017р. Крім того, у виданні подано короткий аналіз цінової ситуації
на споживчому ринку області та помісячну динаміку індексів цін на
окремі споживчі товари та послуги.
Статистичний бюлетень "Рівень інфляції на
споживчому ринку"
Обсяг сторінок – 20
Термін видання – травень

У бюлетені відображено індекси споживчих цін (інфляції) по
країні та області за 2015–2016рр. та за січень–квітень 2017р.
Також наведено дані про величину індексу інфляції по Україні
та області, а також індекси споживчих цін на окремі товари та
послуги.

Статистичний бюлетень "Зміни цін на товари та послуги"
Обсяг сторінок – 25
Термін видання – вересень

Даний бюлетень містить дані про індекси споживчих цін на
окремі товари та послуги по області за січень-вересень 2017р.
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Статистичний бюлетень "Стан ринку продовольчих
товарів"
Обсяг сторінок – 25
Термін видання – жовтень

Наведено інформацію про динаміку індексів цін на
споживчі товари по області та країні за 2015–2016рр. та за
січень–вересень 2017р. Також, видання дає можливість
ознайомитися з ціновою ситуацією по областях країни. Окремий
розділ містить показники, які формують узагальнену оцінку
рівня життя населення.
Статистичний бюлетень "Рівень інфляції
по країні та області"
Обсяг сторінок – 20
Термін видання – листопад

Містить статистичні показники, які характеризують цінові
процеси на споживчому ринку Закарпатської області за 2014–
2016рр. Крім того, у виданні наведена інформація, яка базується
на системі показників державного статистичного спостереження
за роздрібними цінами на товари продовольчої та непродовольчої групи по
обстежуваних містах області (Ужгород, Мукачево, Хуст).
Статистичний бюлетень "Споживчий ринок області"
Обсяг сторінок – 25
Термін видання – грудень

У бюлетні наведено дані про індекси споживчих цін на
окремі продукти харчування за січень-грудень 2017р. та за
відповідний період минулого року.
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