
Надає геополітичну характеристику  області, а також узагальнені 
відомості по основних соціально-економічних показниках регіону 
в абсолютному та відносному вимірах,  відображає їх питому вагу 
в Україні. 

Містить дані щодо 
чисельності наявного 
населення, його 
природного та 
міграційного руху. 

Ринок праці 

Наведено показники, які 
характеризують зайня-
тість та безробіття, обся-
ги номінальної та реаль-
ної заробітної плати 
працівників. Крім того, 
представлені адміністра-
тивні дані державної 
служби зайнятості щодо 
стану зареєстрованого 
ринку праці. 

Населення 

Основні географічні та економічні характеристики 

Доходи та умови життя 

У розділ включено дані 
про доходи та витрати 
населення, наведено їх 
склад та структуру. Також 
представлено окремі 
показники доходів та 
витрат домогосподарств, 
отримані за результата-
ми проведених вибірко-
вих обстежень умов їх 
життя. 

Пропонуються до уваги показ-
ники житлового фонду, забез-
печеності населення житлом, 
обладнання житлового фонду. 

Освіта 

Розділ містить дані щодо 
стану загальної середньої, 
професійної (професійно-
технічної) та вищої освіти, 
а також інформацію щодо 
підготовки аспірантів та 
докторантів. 

Наведено актуальні показники соціального захисту осіб з інвалі-
дністю, одиноких громадян похилого віку та дітей, надання дер-
жавних допомог малозабезпеченим верствам населення. Крім 
того, представлено інформацію щодо надання населенню субси-
дій. 

Правопорушення 

Містить інформацію про 
кількість виявлених злочинів 
за окремими видами, зокре-
ма у сфері обігу наркотичних, 
сильнодіючих засобів та 
прекурсорів тощо. 

Навколишнє середовище 

Містить показники, які хара-
ктеризують викиди забруд-
нюючих речовин у атмосфе-
рне повітря за видами еко-
номічної діяльності, видами 
забруднюючих речовин, їх 
структуру тощо. 

Соціальний захист 

Збірник пропонує широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану Миколаївської області 
у 2010–2018 роках. 

Статистична інформація згрупована у 19 розділів. 
Дані розподілені за адміністративно-територіальною ознакою та видами економічної діяльності. 

Населені пункти та житло 



Валовий регіональний продукт 

Представлено 
інформацію щодо 
індексів фізичного 
обсягу валового 
регіонального 
продукту, його 
обсягу у фактич-
них цінах та у 
розрахунку на 
одну особу. 

Ціни 

Висвітлює індекси спожи-
вчих цін (ІСЦ) по Україні 
та області, динаміку ІСЦ 
на основні групи товарів 
та послуг, а також індекси 
цін продукції сільського 
господарства, реалізова-
ної підприємствами об-
ласті. 

Єдиний державний реєстр підприємств 
та організацій України (ЄДРПОУ)  

Миколаївська область 

Наведені дані щодо кількості 
юридичних осіб у Миколаївській 
області за містами та районами та 
організаційними формами госпо-
дарювання. 

Промисловість 

Представлено 
статистичні дані 
про індекси 
промислової 
продукції за 
основними ви-
дами діяльності 
галузі. 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство,  
рибне господарство 

Вміщено актуальні показники, що хара-
ктеризують рослинництво, тваринницт-
во, реалізацію  продукції сільського 
господарства Миколаївщини. Також 
відображено основні економічні показ-
ники рибного, лісового та мисливського 
господарства. 

Капітальні інвестиції та будівництво 

Надає інформацію про 
освоєння капітальних 
інвестицій, прийняття в 
експлуатацію загальної 
площі житла та кількість 
збудованих квартир, 
обсяги виробленої буді-
вельної продукції, індек-
си будівельної продукції 
тощо. 

Пропонує дані про 
обсяги перевезення 
вантажів та пасажирів 
за видами транспор-
ту, відправлення 
вантажів залізничним 
транспортом загаль-
ного користування, 
довжину шляхів зага-
льного сполучення 
тощо. 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Вміщено характеристику стану та роз-
витку зовнішньої торгівлі товарами та 
послугами. Відомості подаються по 
країнах світу, за товарними групами та 
за основними видами послуг. Також 
пропонується інформація про прямі 
інвестиції, вкладені в економіку облас-
ті, та інвестиції з області в економіку 
інших країн світу. 

Внутрішня торгівля 

Наведено інформацію про 
обсяги роздрібного товароо-
бороту за містами та райо-
нами, індекси його фізично-
го обсягу за товарними 
групами, роздрібний про-
даж окремих товарних груп, 
а також дані щодо обсягів та 
структури оптового товароо-
бороту. 

Міжрегіональні порівняння 

Надається 
інформація 
щодо основ-
них соціально-
економічних 
показників 
стану та тенде-
нцій розвитку 
регіонів Украї-
ни. 

Транспорт 
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