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ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!
Для задоволення Ваших інформаційних потреб Головне управління статистики у
Запорізькій області пропонує каталог статистичних публікацій у 2020 році.
У каталозі представлено перелік статистичних щорічників, збірників, бюлетенів
та іншої інформації щодо соціально-економічного становища області.
Кожне видання представлено короткою анотацією щодо його змісту з
зазначенням періодичності, терміну видання та орієнтовною вартістю.
Звертаємо Вашу увагу, що вказаний термін видання позапланових публікацій
орієнтовний і може бути змінений в залежності від дати надходження замовлення та з
урахуванням періоду його підготовки.
Публікації, що не передбачені планом державних статистичних спостережень,
будуть підготовлені (за наявності замовлень) на платній основі.
Всі статистичні видання надаються в електронному вигляді.
Для замовлення статистичних публікацій Вам необхідно надіслати до Головного
управління статистики заповнену заявку-договір. Умови надання статистичної
інформації, відповідно до яких здійснюється виконання робіт (надання послуг) на платній
основі, розміщено на офіційному вебсайті (http://zp.ukrstat.gov.ua) у розділі «Діяльність
Головного управління»/«Умови надання статистичної інформації».
Крім того, на Ваше замовлення можуть бути підготовлені інші статистичні
матеріали, які не знайшли відображення у запропонованому переліку публікацій.
Існує можливість придбання статистичних видань за попередні роки.
З питань замовлення статистичних публікацій пропонуємо звертатись до
управління поширення інформації та комунікацій Головного управління статистики:
пр. Соборний, 75, м. Запоріжжя, 69602, кім. 807
телефони для довідок: (061) 787-66-25, (050) 132-92-04
факс (061) 787-50-52
e-mail: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua
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І. ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА
Населення та міграція
телефон для довідок: (061) 787-66-79, (050) 132-92-13

Статистичний збірник
«Населення Запорізької області у 2019 році»
У статистичному збірнику вміщено дані щодо розрахунків (оцінок) чисельності
населення, його розміщення на території області, шлюбів, їх розірвань, народжуваності,
смертності та міграційного руху у 2019 та попередніх роках.
Орієнтовні: кількість стор. – 135, вартість – 301,91 грн.
Термін видання – 20 листопада.

Статистична інформація
«Розподіл чисельності постійного населення міста (району)
за статтю, віком та типом поселень на 1 січня 2020 року»
Орієнтовна вартість – 129,86 грн.
Термін видання – після 01.07.2020.

«Розподіл кількості випадків смерті за статтю,
віком померлих, типом поселень та причинами смерті
по місту (району) у 2019 році»
Орієнтовна вартість – 227,26 грн.
Орієнтовний термін видання – після 01.07.2020.

«Розподіл кількості випадків смерті від зовнішніх причин
в побуті по містах та районах Запорізької області
в IV кварталі 2019 року/І кварталі/ІІ кварталі/
ІІІ кварталі 2020 року»
Орієнтовна вартість – 183,97 грн.
Термін видання: IV квартал 2019 року – після 21.02.2020, І квартал 2020 року – після
21.05.2020, ІІ квартал 2020 року – після 21.08.2020, ІІI квартал 2020 року – після
23.11.2020.
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Ринок праці
Зайнятість та безробіття
телефон для довідок: (061) 787-66-79, (050) 132-92-13

Статистичний бюлетень
«Робоча сила Запорізької області у 2019 році»
У статистичному бюлетені розміщено матеріали, що відображають робочу силу у віці від
15 років за статусами зайнятості на ринку праці Запорізької області у 2019 році.
Орієнтовні: кількість стор. – 40, вартість – 199,42 грн.
Термін видання – 20 серпня.

Оплата праці та соціально-трудові відносини
телефон для довідок: (061) 787-66-79, (050) 132-92-13

Статистичний бюлетень
«Соціально-трудові відносини в Запорізькій області
в січні–листопаді 2019 року/2019 році/січні/
січні–_______(місяць) 2020 року»
Бюлетень вміщує дані про кількість штатних працівників підприємств, установ та
організацій з кількістю працюючих 10 осіб і більше, заробітну плату та відпрацьований
час цих працівників. Дані наведено за звітний місяць та за період з початку року в розрізі
видів економічної діяльності (в тому числі видів економічної діяльності у промисловості).
Інформація про стан розрахунків з оплати праці на підприємствах (економічно активних,
банкрутах та неактивних) наводиться в розрізі видів економічної діяльності і міст та
районів області. Також у бюлетені розміщено окремі порівняльні показники про
соціально-трудові відносини за регіонами України.
Один раз на квартал бюлетень доповнюється даними:
– за видами економічної діяльності – про вимушену неповну зайнятість, прийом на
роботу та звільнення працівників, структуру фонду оплати праці;
– по містах обласного значення та районах – про кількість штатних працівників і їх
середньомісячну заробітну плату, вимушену неповну зайнятість, прийом на роботу та
звільнення працівників. Більшість таких даних у бюлетені відображаються за звітний
квартал та за період з початку року.
Орієнтовні: кількість стор. – 60, вартість – 159,23 грн (щомісячний бюлетень);
кількість стор. – 110, вартість – 220,48 грн (щоквартальний бюлетень).
Термін видання – щомісячний бюлетень: 03.01, 06.03, 02.04, 04.06, 06.07, 03.09, 05.10,
04.12; щоквартальний бюлетень: 06.03, 04.06, 03.09, 04.12.
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Соціальний захист
телефон для довідок: (061) 787-66-79, (050) 132-92-13

Статистичний збірник
«Жінки та чоловіки Запорізької області у 2019 році»
У збірнику в гендерному аспекті представлено дані про чисельність населення, питому
вагу окремих вікових груп у загальній чисельності населення, середню тривалість життя,
кількість випадків захворювань на окремі хвороби, рівень освіти, підготовку спеціалістів
по галузевих групах, кількість дослідників, які здійснювали наукові дослідження та
розробки, розподіл населення за статусами зайнятості, злочинність, фізичну культуру і
спорт.
Орієнтовні: кількість стор. – 102, вартість – 282,25 грн.
Термін видання – 09 жовтня.

Статистичний бюлетень
«Надання населенню субсидій у Запорізькій області
у 2019 році»
Статистичний бюлетень містить основні показники, що характеризують надання
населенню області субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг та електроенергії, а також на придбання скрапленого газу, рідкого і твердого
пічного побутового палива. Інформацію наведено по містах обласного значення та
районах.
Орієнтовні: кількість стор. – 27, вартість – 103,57 грн.
Термін видання – 24 січня.
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Населені пункти та житло
телефон для довідок: (061) 787-66-79, (050) 132-92-13

Статистичний бюлетень
«Оплата населенням житлово-комунальних послуг
та електроенергії в Запорізькій області
в січні–листопаді 2019 року/2019 році/січні/
січні–______(місяць) 2020 року»
Статистичний бюлетень містить основні показники, що характеризують стан оплати
населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії. Інформацію представлено
по області, по містах обласного значення та районах, за видами житлово-комунальних
послуг.
Орієнтовні: кількість стор. – 26, вартість – 177,47 грн.
Термін видання – 10.01, 06.02, 10.03, 08.04, 07.05, 09.06, 08.07, 06.08, 08.09, 07.10,
06.11, 08.12.
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ІІ. ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
телефон для довідок: (061) 787-50-66, (098) 980-94-21

Статистична інформація
Фінансові результати діяльності малих підприємств
до оподаткування по містах обласного значення
та районах Запорізької області у 2019 році
Орієнтовна вартість – 74,45 грн.
Термін видання: без урахування ОВД – ІІІ декада червня;
з урахуванням ОВД – ІII декада жовтня.

Фінансові результати малих (великих та середніх)
підприємств міста (району) до оподаткування
за видами економічної діяльності у 2019 році
Орієнтовна вартість – 86,14 грн.
Термін видання: без урахування ОВД – ІІІ декада червня;
з урахуванням ОВД – ІІІ декада жовтня.

Основні структурні показники діяльності підприємств
міста (району) за їх розмірами у 2019 році
Орієнтовна вартість – 86,14 грн.
Термін видання – ІІІ декада червня.

Основні структурні показники діяльності підприємств
міста (району) за їх розмірами з урахуванням зміни ОВД
у 2019 році
Орієнтовна вартість – 86,14 грн.
Термін видання – ІІІ декада жовтня.

Основні структурні показники діяльності середніх та малих
підприємств по містах обласного значення та районах
у 2019 році
Орієнтовна вартість – 88,56 грн.
Термін видання: без урахування ОВД – ІІІ декада червня;
з урахуванням ОВД – ІІІ декада жовтня.
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Внутрішня торгівля
телефон для довідок: (061) 787-50-66, (098) 980-94-21

Статистична інформація
Продаж товарів (продовольчих і непродовольчих)
виробництва України у роздрібній мережі Запорізької області
за 2019 рік/1 квартал/І півріччя/9 місяців 2020 року
Орієнтовна вартість – 136,34 грн.
Термін видання – І декада травня, ІІІ декада червня, вересня, грудня.

Капітальні інвестиції
телефон для довідок: (0612) 63-23-73, (098) 980-94-21

Статистична інформація
Обсяг капітальних інвестицій за джерелами фінансування
та видами активів по місту (району) у 2019 році
Орієнтовна вартість – 54,11 грн.
Термін видання – ІІ декада травня.
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Сільське, лісове та рибне господарство
телефон для довідок: (0612) 63-46-86, (098) 980-94-21

Статистичний збірник
«Сільське господарство Запорізької області»
у 2019 році
У збірнику наведені основні показники, що характеризують соціально-економічний стан
сільського господарства в цілому по області, та в розрізі міст обласного значення і
районів за ряд років. У ньому наведено дані про чисельність працюючих, вартість
основних фондів, обсяги капітальних вкладень. У збірнику знайшли своє відображення
показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та
ефективність виробництва, реалізацію та споживання сільськогосподарської продукції,
матеріально-технічну базу сільського господарства та її використання. Також у збірнику
наведені дані про внесок господарств населення в розвиток аграрного сектору економіки
регіону, чисельність сільського населення, площі сільськогосподарських угідь, що
знаходяться в його користуванні, обсяги та динаміку виробництва аграрної продукції (як
загальні, так і за видами продукції) та баланси, які характеризують наявність та
структуру споживання населенням основних сільськогосподарських продуктів.
Орієнтовні: кількість стор. – 176, вартість – 348,43 грн.
Термін видання – 29 вересня.

Статистична інформація
Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських
культур, плодів та ягід за категоріями господарств
у 2019 році (попередні дані)
Орієнтовна вартість – 64,93 грн.
Термін видання – ІІІ декада лютого.

Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських
культур, плодів, ягід та винограду в сільськогосподарських
підприємствах в розрізі районів у 2019 році (попередні дані)
Орієнтовна вартість – 93,06 грн.
Термін видання – ІІІ декада лютого.

Хід збирання врожаю в сільськогосподарських
підприємствах по містах обласного значення та районах
на 1 липня/1 серпня/1 вересня/1 жовтня/1 листопада
2020 року
Орієнтовна вартість – 93,06 грн.
Термін видання – ІІІ декада липня, серпня, вересня, жовтня, листопада.

Головне управління статистики у Запорізькій області
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Продукція сільського господарства, реалізованої
підприємствами (крім малих) по містах обласного значення
та районах у 2019 році/січні/січні–______(місяць) 2020 року
Орієнтовна вартість – 107,34 грн.
Термін видання – ІІІ декада, щомісячно (крім січня).

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику
в підприємствах, які займаються його вирощуванням,
зберіганням та переробленням по містах обласного значення
та районах у 2019 році/січні/січні–______(місяць) 2020 року
Орієнтовна вартість – 64,93 грн.
Термін видання – ІІІ декада, щомісячно (крім січня).

Продукція сільського господарства у підприємствах
у розрізі міст обласного значення та районів у 2019 році
Орієнтовна вартість – 190,45 грн.
Термін видання – І декада червня.

Продукція сільського господарства Запорізької області
(у постійних цінах 2016 року) у 2019 році (остаточні дані)
Орієнтовна вартість – 82,24 грн.
Термін видання – І декада червня.

Підсумки збору врожаю усіх сільськогосподарських
культур, плодів та ягід у розрізі районів у 2019 році
на зрошуваних землях (попередні дані)
Орієнтовна вартість – 346,27 грн.
Термін видання – ІІ декада березня.

Підсумки збору врожаю усіх сільськогосподарських
культур, плодів, ягід та винограду у розрізі районів
у 2019 році (остаточні дані)
Орієнтовна вартість – 623,29 грн.
Термін видання – ІІ декада квітня.
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Підсумки внесення мінеральних, органічних добрив
та пестицидів під урожай сільськогосподарських культур
у розрізі районів у 2019 році
Орієнтовна вартість – 82,24 грн.
Термін видання – ІІІ декада травня.

Посівні площі усіх сільськогосподарських культур
за категоріями господарств у 2020 році
Орієнтовна вартість – 54,11 грн.
Термін видання – ІІІ декада липня.

Посівні площі усіх сільськогосподарських культур
в сільськогосподарських підприємствах
у розрізі районів у 2020 році
Орієнтовна вартість – 64,93 грн.
Термін видання – ІІІ декада липня.

Промисловість
телефон для довідок: (0612) 63-23-73, (098) 980-94-21

Статистична інформація
Обсяги реалізованої промислової продукції
за видами діяльності по місту (району)
у січні–грудні 2019 року
Орієнтовна вартість – 54,11 грн.
Термін видання – ІІ декада лютого.

Обсяги реалізованої промислової продукції у
розрахунку на одну особу по містах обласного
значення та районах Запорізької області
Орієнтовна вартість – 77,92 грн.
Термін видання – ІІ декада, щомісячно.

Головне управління статистики у Запорізькій області
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Будівництво
телефон для довідок: (0612) 63-23-73, (098) 980-94-21

Статистична інформація
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в
експлуатацію, по містах обласного значення та районах
Запорізької області у 2019 році/за І квартал/І півріччя/
9 місяців 2020 року
Орієнтовна вартість – 54,11 грн.
Термін видання – І декада березня, червня, вересня, грудня.

Транспорт
телефон для довідок: (0612) 63-23-73, (098) 980-94-21

Статистична інформація
Перевезення автомобільним транспортом вантажів
за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення
за 2019 рік/1 квартал/І півріччя/9 місяців 2020 року
Орієнтовна вартість – 64,93 грн.
Термін видання – ІІ декада лютого, травня, серпня, листопада.

Туризм
телефон для довідок: (061) 787-66-79, (050) 132-92-13

Статистична інформація
«Колективні засоби розміщування за типами закладів
по містах обласного значення та районах у 2019 році»
Орієнтовна вартість – 129,86 грн.
Термін видання – після 30 червня.
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Навколишнє середовище
телефон для довідок: (061) 63-46-86, (098) 980-94-21

Статистичний збірник
«Довкілля Запорізької області» у 2019 році
У збірнику наведені дані, що характеризують за ряд років техногенне навантаження на
навколишнє природне середовище, зокрема, надходження шкідливих речовин в
атмосферу, скидання зворотних вод у водні об’єкти, розміщення небезпечних відходів та
заходи по охороні навколишнього природного середовища. Дані наведені в цілому по
області, в розрізі міст обласного значення та районів.
Орієнтовні: кількість стор. – 113, вартість – 335,46 грн.
Термін видання – 27 листопада.

Статистична інформація
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів
(без вуглецю діоксиду) в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел забруднення по містах
обласного значення та районах області
у 2019 році
Орієнтовна вартість – 54,11 грн.
Термін видання – ІІІ декада квітня.

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів
(без вуглецю діоксиду) в атмосферне повітря
від стаціонарних джерел забруднення
м. Запоріжжя у 2019 році
Орієнтовна вартість – 54,11 грн.
Термін видання – ІІІ декада квітня.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища
та екологічні платежі по містах обласного значення
та районах у 2019 році
Орієнтовна вартість – 54,11 грн.
Термін видання – І декада червня.
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Зовнішньоекономічна діяльність
телефон для довідок: (0612) 63-07-75

Статистичний збірник
«Зовнішньоекономічна діяльність Запорізької області»
за 2019 рік
Збірник містить інформацію про:
– частку області у загальному обсязі експорту та імпорту товарів та послуг України;
– основні країни-партнери з експорту та імпорту товарів і послуг;
– кількість підприємств, які здійснюють експорт-імпорт товарів і послуг;
– географічну та товарну структуру зовнішньої торгівлі товарами та послугами;
– обсяги експорту та імпорту товарів та послуг по місяцях та кварталах (у тис.дол. США
та у тис.грн.), за валютами контракту, за видами транспортних засобів, за видами
економічної діяльності підприємств, в розрізі міст обласного значення та районів області;
– експорт-імпорт окремих найважливіших товарів у кількісному та вартісному вимірах;
– динаміку зовнішньої торгівлі товарами та послугами з країнами Європейського Союзу;
– обсяги експорту та імпорту давальницької сировини та продукції, що виготовлена з неї;
– обсяги іноземних інвестицій, що вкладені в економіку області та інвестицій з області в
економіку інших країн в розрізі видів економічної діяльності підприємств та країн світу.
У збірнику наведено дані за звітний рік у порівнянні з попереднім. Він вміщує
економічний аналіз, методологічні пояснення та діаграми.
Орієнтовні: кількість стор. – 190, вартість – 211,68 грн.
Термін видання – 30 червня.

Статистичні бюлетені
«Зовнішньоекономічна діяльність міста Запоріжжя»
«Зовнішньоекономічна діяльність міста Бердянська»
«Зовнішньоекономічна діяльність міста Мелітополя»
за 2019 рік
Бюлетень містить інформацію про географічну та товарну структуру зовнішньої торгівлі
товарами, географічну структуру зовнішньої торгівлі послугами та їх структуру за
видами, а також обсяги прямих іноземних інвестицій, вкладених в місто області за
видами економічної діяльності та за країнами світу.
Орієнтовні: кількість стор. – 15, вартість – 74,40 грн.
Термін видання – 19 березня.
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Довідник
«Перелік підприємств та організацій Запорізької області,
які здійснювали експорт та імпорт товарів» у 2019 році
Перелік містить назви та коди ЄДРПОУ підприємств та організацій, їх адреси, телефони,
основні види економічної діяльності. Перелік виконується на замовлення за окремою
країною або угрупуванням країн, товарів, за різні періоди. Перелік формується на основі
інформації Державної митної служби України.
Термін видання – на замовлення.

Статистична інформація
«Про зовнішню торгівлю товарами та послугами
міста Запоріжжя»
«Про зовнішню торгівлю товарами та послугами
міста Бердянська»
«Про зовнішню торгівлю товарами та послугами
міста Мелітополя»
за І квартал/І півріччя/9 місяців 2020 року
Орієнтовні: кількість стор. – 12, вартість – 51,92 грн.
Термін видання – 22 травня, 21 серпня, 23 листопада.
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Ціни
телефон для довідок: (0612) 63-46-86, (098) 980-94-21

Статистична довідка
Про індекси споживчих цін (інфляція)
Орієнтовна вартість – 36,79 грн.
Термін видання – на замовлення (ІІ декада, щомісячно).

Про середні споживчі ціни
(до 7-ми цін включно)
Орієнтовна вартість – 56,27 грн.
Термін видання – на замовлення (ІІ декада, щомісячно).

Про середні споживчі ціни
(від 8-ми до 15-ти цін включно)
Орієнтовна вартість – 62,76 грн.
Термін видання – на замовлення (ІІ декада, щомісячно).

Про середні ціни на споживчий набір товарів, які входять
до переліку товарів (послуг)-представників для розрахунку
індексу споживчих цін (продовольча чи непродовольча група)
Орієнтовна вартість – 103,88 грн.
Термін видання – на замовлення (ІІ декада, щомісячно).
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ІІІ. БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Комплексна статистика
телефон для довідок: (061) 787-66-25, (050) 132-92-04

Статистичні збірники
«Запорізька область у цифрах – 2019»
Короткий статистичний збірник містить широкий спектр статистичних показників
соціально-економічного становища області за 2019 рік у порівнянні з попередніми
роками. Інформація розподілена за основними видами економічної діяльності, видами
продукції, а також по містах обласного значення та районах області.
Орієнтовні: кількість стор. – 200, вартість – 186,12 грн.
Термін видання – 21 травня.

Статистичний щорічник
«Запорізька область за 2019 рік»
Щорічник містить широкий спектр статистичних показників, які характеризують рівень
розвитку економіки та соціальної сфери області у 2019 році в порівнянні з попередніми
роками.
Збірник сформовано за розділами: основні геополітичні та економічні характеристики
області, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, житлові умови
населення, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, культура, відпочинок, спорт і
туризм, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище та природні ресурси,
національні рахунки, ціни, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ) по області, енергетика, промисловість, сільське господарство, мисливство,
лісове господарство, рибне господарство, будівництво, капітальні інвестиції, транспорт і
зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств,
наука та інновації.
В окремий розділ виділено інформацію про соціально-економічне становище регіонів
України. До кожного розділу надано методологічні пояснення.
Орієнтовні: кількість стор. – 460, вартість – 326,80 грн.
Термін видання – 25 вересня.
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Статистичний щорічник
«Міста та райони Запорізької області за 2019 рік»
Статистичний щорічник містить широкий спектр актуальних статистичних показників про
економічне і соціальне становище міст обласного значення та районів області у 2019 році
в порівнянні з попередніми роками.
Збірник сформовано за такими розділами: загальні характеристики, населення та
міграція, ринок праці, житлові умови населення, освіта, соціальний захист, культура,
відпочинок і туризм, злочинність, навколишнє середовище та природні ресурси,
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по області,
енергетика, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство,
рибне господарство, будівництво, капітальні інвестиції, транспорт і зв’язок,
зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та
інновації.
До кожного розділу надані методологічні пояснення.
Орієнтовні: кількість стор. – 260, вартість – 204,52 грн.
Термін видання – 25 вересня.

Статистичні бюлетені
«Соціально-економічне становище Запорізької області»
за січень–листопад 2019 року/2019 рік/січень/
січень–______(місяць) 2020 року
В бюлетені наведені дані оперативної статистичної звітності про соціально-економічне
становище області. Показники наведено за видами економічної діяльності та в розрізі
міст обласного значення та районів.
Орієнтовна кількість стор. – 100.
Термін видання – щомісячно: 08.01, 04.02, 06.03, 03.04, 06.05, 04.06, 06.07, 04.08, 04.09,
05.10, 04.11, 04.12.

«Соціально-економічне становище міста Запоріжжя»
за січень–листопад 2019 року/2019 рік/січень/
січень–______(місяць) 2020 року
В бюлетені наведені основні показники становища міста Запоріжжя у порівнянні з
відповідним періодом попереднього року.
Орієнтовні: кількість стор. – 20, вартість – 72,14 грн.
Термін видання – щомісячно: 08.01, 04.02, 06.03, 03.04, 06.05, 04.06, 06.07, 04.08, 04.09,
05.10, 04.11, 04.12.
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Доповідь
«Про соціально-економічне становище Запорізької області»
за січень–листопад 2019 року/2019 рік/січень/
січень–______(місяць) 2020 року
Доповідь містить аналіз актуальних показників соціально-економічного розвитку області
з питань демографічної, соціальної та економічної статистики у порівнянні з попереднім
періодом звітного року та з відповідним періодом попереднього року. Доповідь
проілюстрована графіками, діаграмами та табличним матеріалом.
Орієнтовні: кількість стор. – 60, вартість – 142,84 грн.
Термін видання – щомісячно: 08.01, 04.02, 06.03, 03.04, 06.05, 04.06, 06.07, 04.08, 04.09,
05.10, 04.11, 04.12.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ
Статистичний збірник – це видання, яке готується за даними річної статистичної
звітності, та найбільш повно характеризує соціально-економічні явища. Крім того,
основні показники збірника наводяться у динаміці за попередні роки, мають річну або
більшу періодичність. Збірники викладено у вигляді табличного матеріалу, можуть
уміщувати методологічні пояснення та графічний матеріал.
Статистичний бюлетень – це видання, яке вміщує оперативну періодичну статистичну
інформацію, яка характеризує різні напрямки соціально-економічного розвитку регіону і
викладена у вигляді табличного матеріалу. Бюлетені також можуть включати
методологічні пояснення та графічний матеріал.
Доповідь – це інформаційно-аналітичний матеріал, який всебічно характеризує
актуальні питання соціально-економічного становища регіону, розвитку конкретної галузі
економіки або висвітлює актуальну тему.
Статистична інформація – документована інформація, що дає кількісну
характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній,
культурній та інших сферах життя суспільства
Довідка – документ, що містить опис та підтвердження тих чи інших фактів і подій.
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