РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ

РОЗДІЛ 2. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Вміщено інформацію про освоєні
обсяги та структуру капітальних
інвестицій за видами активів,
джерелами фінансування, видами
промислової діяльності. Наведено
відомості щодо обсягу та структури
прямих інвестицій (акціонерного
капіталу) за видами промислової
діяльності, в розрізі країн світу.

Наведена інформація щодо обсягу та
структури реалізованої промислової
продукції,
індексів
промислової
продукції, виробництва окремих видів
промислової продукції у натуральному виразі з 2000 року, частки
області у загальнодержавному виробництві окремих видів продукції.
Представлено
відомості
щодо
експорту, імпорту товарів (видів
промислової продукції), використання
енергетичних ресурсів.

РОЗДІЛ 4. ПРАЦЯ У ПРОМИСЛОВОСТІ

РОЗДІЛ 3. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Видання пропонує основні статистичні
показники,
які
характеризують
розвиток промисловості області у 2018
році у порівнянні з попередніми
роками. Наведена частка промисловості в найважливіших показниках
по області.
Дані представлені по промисловості в
цілому та за видами промислової
діяльності.
Інформація згрупована у 16 розділах.
Найважливіші
події
ілюстровано
діаграмами та графіками. Окремо
додаються методологічні пояснення
щодо складу та формування основних
статистичних показників.

Пропонується
інформація
щодо
інноваційної діяльності, а саме:
питомої
ваги
промислових
підприємств,
що
займалися
інноваціями за видами діяльності,
напрямів інноваційної діяльності та
джерел фінансування, впровадження
інноваційних видів продукції та
технологічних процесів тощо.
РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Ефективність розвитку промисловості
висвітлюється у п’ятому розділі
збірника. Наведено інформацію за
видами
діяльності
стосовно
фінансових
результатів,
частки
збиткових
підприємств,
рівня
рентабельності.

Розміщено дані щодо середньорічної кількості штатних працівників
промислових
підприємств,
їх
заробітної плати, заборгованості із
виплати заробітної плати і умов
праці за видами діяльності.

РОЗДІЛ 6. ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ,
УТВОРЕННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ,
ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ
Розділ присвячений охороні навколишнього природного середовища. В
ньому наведено динаміку викидів
шкідливих речовин в атмосферу,
утворення та поводження з відходами,
витрати промислових підприємств на
охорону природних ресурсів.

Для більш детального аналізу промислової діяльності, наступні 10 розділів пропонують основні показники по галузях промисловості,
зокрема, інформацію щодо обсягів реалізованої промислової продукції, індексів промислової продукції, інвестиційної діяльності, кількості
працівників та їх заробітної плати, фінансових результатів діяльності. Значне місце відведене даним про випуск промислової продукції у
натуральному виразі. Дані про виробництво окремих видів продукції добувної промисловості та розроблення кар’єрів і харчових продуктів
наведені по містах обласного значення та районах.

Вартість електронної версії становить 172 грн 20 коп.
Замовити видання можна звернувшись до відділу аналізу даних економічної статистики управління аналізу статистичних даних
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