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Багатогалузева статистична інформація 
Multisectoral Statistical Information 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Комплексні статистичні публікації 
Complex Statistical Publications 

 

Статистичний щорічник 

"Харківська область у 2021 році"  
 

Містить дані про соціально-економічне становище області за 2021 р. 
порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи 
національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та 
соціальної сфери, населення. Матеріали наведено у табличному вигляді 
та графічному зображенні. Збірник вміщує окремі міжрегіональні 
співставлення та методологічні пояснення. Назви розділів, таблиць, 
діаграм та зміст у збірнику доповнено перекладом на англійську мову. 

Орієнтовна кількість сторінок – 450 
Термін видання – жовтень 
 

Статистичний бюлетень 

"Соціально-економічне становище Харківської області"  
 

Бюлетень містить оперативні дані про основні показники соціально-
економічного розвитку Харківської області в цілому та по районах області. 

Орієнтовна кількість сторінок – 50 
Термін видання – І декада кожного місяця 
 

Статистичний бюлетень 
 

"Соціально-економічне становище району Харківської області  

у 2021 році"  
 

Бюлетень випускається по кожному району області, містить оперативні 
дані про основні показники соціально-економічного розвитку району. 

Орієнтовна кількість сторінок – 10 
Термін видання – березень 

 

Статистичний огляд 
 

"Статистичний огляд соціально-економічного становища 

Харківської області за січень–листопад 2021 року/за 2021 рік"  
 

Статистичний огляд відображає комплексний аналіз оперативних 
показників соціально-економічного розвитку області. Містить 
табличний матеріал, проілюстрований графіками, діаграмами. 

Орієнтовна кількість сторінок – 35 
Термін видання – січень, лютий 
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Інформаційний бюлетень 

"Сучасна жінка Харківщини: статистичний портрет"  
 

Бюлетень підготовлено за даними державних статистичних 

спостережень, адміністративних даних та за результатами обстеження 
робочої сили. Інформація сформована за наступними розділами 

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

Термін видання – серпень 

 
Інформаційний бюлетень 

"Харківщина у 2021 році"  
 

Містить інформацію щодо основних показників соціально-економічного 

стану Харківської області у 2021 р. Інформація представлена у 

табличному вигляді та графічному зображенні. 
Орієнтовна кількість сторінок – 25 

Термін видання – вересень 
 

Інформаційний бюлетень 

"Діти, жінки та сім’я в Харківській області у 2021 році"  
 

У бюлетені представлено показники, що всебічно характеризують 

становище дітей, жінок та сім’ї в Харківській області за 2021 р. Назви 
розділів, таблиць та діаграм у бюлетені доповнено перекладом  

на англійську мову. 
Орієнтовна кількість сторінок – 15 

Термін видання – жовтень 
 

Повідомлення для ЗМІ 

"Соціально-економічне становище Харківської області"  
 

Повідомлення містить короткі підсумки соціально-економічного 
розвитку Харківської області. 

Орієнтовна кількість сторінок – 2 
Термін видання – І декада кожного місяця 
 

"Статистичний дайджест"  
 

Дайджест містить підбірку статистичної інформації за окремим 
показниками соціально-економічного розвитку регіону, підготовленої 

протягом місяця. 
Орієнтовна кількість сторінок – 2 

Термін видання – щомісяця 
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Доходи та умови життя 
Income and Living Conditions 

 

Інформаційний бюлетень 
 

"Самооцінка населенням Харківської області стану здоров’я  
 

та рівня доступності окремих видів медичної допомоги  

у 2021 році"  
 

Бюлетень містить дані, які характеризують суб’єктивну оцінку стану 
здоров’я членів домогосподарств; рівень доступності для них послуг 

охорони здоров’я, можливість придбання ліків та медичного приладдя; 
показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому; 

дані щодо розповсюдженості тютюнокуріння. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 
Термін видання – березень 

 
Інформаційний бюлетень 
 

"Соціально-демографічні характеристики домогосподарств 

Харківської області у 2022 році"  
 

Бюлетень містить показники щодо життєвого рівня населення, складу 

та типів домогосподарств, житлових умов, рівня освіти, а також дані 

щодо споживання продовольчих товарів у 2022 р. 
Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – серпень 
 

Інформаційний бюлетень 
 

"Доступ домогосподарств Харківської області до Інтернету  

за 2021 рік"  
 

Бюлетень містить дані щодо поширення серед населення 

користування послугами Інтернету за останні 12 місяців, частоти 
користування Інтернетом, місця та основних цілей доступу до 

Інтернету, а також причин неможливості користування послугами 
Інтернету та навичок, пов’язаних з користуванням комп’ютером. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 
Термін видання – серпень 
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Демографічний щорічник 

"Населення Харківської області"  
 

Щорічник містить інформацію щодо розрахунків (оцінок) чисельності 

населення, шлюбності, розлучуваності, народжуваності, смертності, 

міграції населення за 2021 р. та попередні роки. Для порівняння деякі 
показники наведені в окремому розділі за регіонами України. Назви 

розділів, таблиць, діаграм та зміст у збірнику доповнено перекладом 
на англійську мову. 

Орієнтовна кількість сторінок – 120 
Термін видання – листопад 

 
Статистичний бюлетень 

"Демографічні дані по Харківській області"  
 

Бюлетень містить інформацію про чисельність населення (попередні 
дані); кількість живонароджених, померлих; кількість прибулих, 

вибулих; формування приросту (скорочення) чисельності населення 
(попередні дані). Показники наведені по районах області. 

Орієнтовна кількість сторінок – 10 
Термін видання – III декада кожного місяця 

 
Статистичний бюлетень 
 

"Розподіл постійного населення Харківської області за статтю 

та віком на 1 січня 2022 року"  
 

У бюлетені наведено дані про чисельність постійного населення  
по області та його статево-віковий склад. Показники наведені за  

2021 р. по районах області. 
Орієнтовна кількість сторінок – 40 

Термін видання – липень 

Термін видання – липень 

 

Населення та міграція 
Population and Migration 
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Інформаційний бюлетень 

"Дошкільна освіта в Харківській області у 2021 році"  
 

У бюлетені відображено інформацію щодо кількості закладів 

дошкільної освіти, кількості місць у закладах дошкільної освіти, 
кількості осіб у закладах дошкільної освіти, охоплення дітей 

закладами дошкільної освіти. Показники наведені в цілому  
по Харківській області за 2021 р. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – червень 
 

Інформаційний бюлетень 
 

"Загальна середня та професійна (професійно-технічна) 

освіта в Харківській області у 2021 році"  
 

У бюлетені наведено дані про кількість закладів загальної середньої 

та професійної (професійно-технічної) освіти, кількість учнів/слухачів 
у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) 

освіти, кількість осіб, прийнятих на навчання до закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, кількість осіб, випущених із закладів 

загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, 
кількість вчителів у закладах загальної середньої освіти. Показники 

наведені в цілому по Харківській області за 2021 р. 
Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – травень 

 
Інформаційний бюлетень 
 

"Вища та фахова передвища освіта в Харківській області  

у 2021 році"  
 

Бюлетень містить інформацію щодо кількості закладів вищої та 
фахової передвищої освіти, кількості осіб у закладах вищої та фахової 

передвищої освіти, кількості осіб, прийнятих на навчання до закладів 
вищої та фахової передвищої освіти, кількості осіб, випущених із 

закладів вищої та фахової передвищої освіти. Інформація надається 
по Харківській області в цілому за 2021 р. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 
Термін видання – травень 

 

 

Освіта 
Education 
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Статистичний збірник 

"Праця Харківської області"  
 

Збірник містить інформацію щодо кількості працівників та їх оплати 

праці на підприємствах, установах, організаціях, а також основні 
тенденції, які спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин у 

2021 р. в порівнянні з попередніми роками. Наведена у збірнику 
статистична інформація базується на системі показників державних 

статистичних спостережень підприємств, установ, організацій з 

питань статистики праці. 
Орієнтовна кількість сторінок – 90 

Термін видання – вересень 
 

Інформаційний бюлетень 
 

"Заборгованість із виплати заробітної плати у Харківській 

області на 1 січня 2022 року"  
 

Бюлетень містить дані про стан виплати заробітної плати у Харківській 

області, у тому числі загальну суму невиплаченої заробітної плати, 
структуру заборгованості за видами економічної діяльності та районах 

Харківської області. 
Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – лютий, травень, серпень, листопад 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Ринок праці 
Labor Market 
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Інформаційний бюлетень 

"Будівництво Харківщини у 2021 році"  
 

Бюлетень містить статистичні дані щодо обсягів виробленої 

будівельної продукції за видами, на 1 особу, за характером 
будівництва. Прийняття в експлуатацію житлових будівель та 

кількості збудованих квартир у житлових будинках з розподілом за 
місцем будівництва. Наведено дані про житловий фонд, його 

структуру та обладнання. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 
Термін видання – вересень 

 

 
Статистичний збірник 
 

"Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та 

мікропідприємництва Харківської області"  
 

Збірник містить статистичні показники, що характеризують розвиток 
суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва  

у 2021 р. в порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники 
щодо зайнятості працівників, обсягів реалізованої продукції (товарів, 

послуг), фінансового стану підприємств за їх розмірами. Інформація 
надана у табличному вигляді за видами економічної діяльності,  

по Харківській області в цілому, а також по районах області. Крім того, 
наведено окремі дані про діяльність підприємств за регіонами України. 

Орієнтовна кількість сторінок – 120 
Термін видання – грудень 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Будівництво 
Construction 

 

Діяльність підприємств 

Activities of Enterprises 
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Статистичний збірник 

"Навколишнє середовище Харківської області"  
 

Збірник містить інформацію щодо надходження забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, утворення та розміщення відходів,  
а також витрат на охорону навколишнього природного середовища  

за 2019–2021 рр. 
Орієнтовна кількість сторінок – 60 

Термін видання – грудень 

 
Інформаційний бюлетень 
 

"Викиди забруднюючих речовин і парникових газів у  
 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів  

в Харківській області в 2021 році"  
 

У бюлетені наведено дані щодо викидів забруднюючих речовин  

у повітря від стаціонарних джерел забруднення за окремими 
небезпечними речовинами, за видами економічної діяльності. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 
Термін видання – червень 

 

Інформаційний бюлетень 
 

"Витрати на охорону навколишнього природного середовища 

в Харківській області у 2021 році"  
 

У бюлетені наведено дані щодо капітальних інвестицій і поточних 
витрат на охорону навколишнього природного середовища за 

джерелами фінансування, за видами економічної діяльності. 
Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – липень 

 
Інформаційний бюлетень 
 

"Утворення та поводження з відходами в Харківській області 

за 2021 рік"  
 

У бюлетені наведено дані щодо утворення та поводження з відходами 

за класами небезпеки, структури утворення відходів, утворення 
відходів за видами економічної діяльності. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – серпень

 

Навколишнє середовище 
Environment 
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Статистичний збірник 

"Сільське господарство Харківської області"  
 

Збірник містить основні показники щодо соціально-економічного стану 

сільського господарства області в 2019–2021 рр., окремі показники 
представлені в ретроспективі. У збірнику наведені дані щодо обсягів  

та ефективності виробництва продукції рослинництва і тваринництва, 
середніх цін, споживання сільськогосподарської продукції, наявності 

сільськогосподарської техніки, ресурсних можливостей сільського 
господарства області, зокрема, зайнятості населення, середньооблікової 

кількісті штатних працівників, середньомісячної номінальної заробітної 

плати найманих працівників тощо. Інформація згрупована в розділи, 
ілюстрована графіками та діаграмами, наведена по категоріях 

господарств, в цілому по області та районах, до показників надано 
методологічні пояснення. Видання підготовлене двома мовами: 

українською й англійською. 
Орієнтовна кількість сторінок – 150 

Термін видання – жовтень 
 

Інформаційний бюлетень 
 

"Площі, валові збори, урожайність сільськогосподарських  

культур, плодів та ягід Харківської області у 2021 році"  
 

Бюлетень містить інформацію щодо розмірів посівних і зібраних площ, 

валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур 
і багаторічних насаджень в цілому по області. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 
Термін видання – травень 

 
Інформаційний бюлетень 
 

"Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай  

2022 року в Харківській області"  
 

Бюлетень містить дані щодо розмірів посівних площ 
сільськогосподарських культур під урожай 2022 р. в цілому по області. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 
Термін видання – серпень 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство 
Agriculture, Forestry and Fishing 
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Інформаційний бюлетень 

"Тваринництво Харківської області у 2021 році"  
 

Бюлетень містить дані про виробництво основних видів продукції 

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

у підприємствах. Інформацію наведено в цілому по області за 
категоріями господарств. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – червень 
 

Інформаційний бюлетень  
 

"Збирання врожаю сільськогосподарських культур у 

Харківській області на 1 грудня 2022 року"  
 

У бюлетені наведено інформацію про площу збирання, валовий  

збір, урожайність сільськогосподарських культур у господарствах усіх 
категорій наростаючим підсумком у період виконання робіт в цілому 

по області.  
Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – грудень 
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Статистичний бюлетень 

"Туризм та відпочинок у Харківській області у 2021 році"  
 

Бюлетень вміщує інформацію, що висвітлює стан та тенденції розвитку 

туристичної діяльності, а також характеризує діяльність колективних 
засобів розміщування. Інформація надається по Харківській області  

в цілому, а також по районах області за 2021 р. Бюлетень містить 
окремі міжрегіональні співставлення. 

Орієнтовна кількість сторінок – 30 
Термін видання – серпень 

 

 
Інформаційний бюлетень 

"Робота транспорту Харківської області у 2021 році"  
 

У бюлетені наведено дані щодо обсягів перевезених вантажів за 

видами транспорту (залізничним, автомобільним, авіаційним), 
кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (залізничним, 

автомобільним, авіаційним, міським електротранспортом (трамваями, 
тролейбусами, поїздами метрополітену)). 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 
Термін видання – червень 

 
Інформаційний бюлетень 

"Шляхи сполучення Харківської області у 2021 році"  
 

У бюлетені наведено дані щодо довжини шляхів сполучення 

загального користування (залізничних колій, тролейбусних ліній, 
трамвайних колій і метрополітену), довжина автомобільних доріг 

загального користування за типами покриття та категоріями, кількість 
і довжина мостів, шляхопроводів загального користування. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – листопад 
 

 

Туризм 
Tourism 

 

Транспорт 

Transport 
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Інформаційний бюлетень 
 

"Зовнішньоекономічна діяльність Харківської області  

з країнами ЄС у 2021 році"  
 

У бюлетені наведено дані щодо обсягів зовнішньої торгівлі товарами 
та послугами з країнами ЄС. Інформація представлена за країнами ЄС, 
товарною структурою та структурою видів послуг. 

Орієнтовна кількість сторінок – 10 
Термін видання – травень 
 

Інформаційний бюлетень 

"Зовнішня торгівля Харківської області у 2021 році"  
 

Бюлетень містить дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами  
та послугами у 2021 р. Інформація представлена за країнами світу  
та структурою. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 
Термін видання – червень 

 

 

Статистичний збірник 

"Наукова та інноваційна діяльність Харківської області"  
 

У збірнику наведено статистичні дані про діяльність аспірантури, 
кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 
розробок, за категоріями персоналу, рівнем освіти, галузями наук, 
витрати на здійснення наукових досліджень і розробок, а також 
інноваційну активність промислових підприємств за напрямами 
проведених інновацій, витрати на інноваційну діяльність та джерела їх 
фінансування за 2021 р. у порівнянні з попередніми роками. 

Орієнтовна кількість сторінок – 100 
Термін видання – вересень 

 

 

Інформаційний бюлетень 

"Індекси споживчих цін у Харківській області"  
 

Бюлетень містить інформацію про індекси споживчих цін на основні 
товари та послуги. Інформація подається у порівняні з попереднім 
місяцем та минулим роком. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 
Термін видання – ІІ декада кожного місяця  

 

Зовнішньоекономічна діяльність 
External Economic Activity 

 

Наука, технології та інновації 

Science, Technologies and Innovations 

 

Ціни 

Prices 
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