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Діти, жінки та сім'я в Україні [Текст] = Children, females and family in Ukraine
: стат. зб. / Держ. служба статистики України ; [відпов. за вип. О. О. Кармазіна]. - К. :
[Август Трейд], 2018. - 320 с. : граф., табл.
У збірнику наведено інформацію про становище дітей, жінок та сімей в Україні у
2017 році порівняно з попередніми роками (більшість показників представлена за
2016-2017 роки).
Видання містить основні соціально-економічні показники, дані демографічної
статистики, показники зайнятості та доходів населення, інформацію про товари для населення, життєві
умови, стан здоров’я та медичне обслуговування дітей та жінок, освіту та виховання, культуру та
відпочинок, довкілля та злочинність.
При підготовці збірника використано дані державних статистичних спостережень та адміністративні дані
міністерств та відомств.
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Економічна активність населення України [Текст] : стат. зб. / [відп. за вип.
І. В. Сеник] ; Держ. служба статистики України. - К. : [ТОВ Вид-во "Август Трейд"].
2017. - К., 2018. - 206 с. : граф., табл.
У цьому збірнику наведено інформацію щодо робочої сили та її характеристик на
ринку праці України у 2017 році. Дані щодо основних показників економічної
активності отримані за результатами вибіркового обстеження населення
(домогосподарств) з питань економічної активності.
Збірник уміщує опис методологічних та організаційних засад проведення зазначеного обстеження, методів
побудови вибірки домогосподарств, визначення та поняття показників й оцінки надійності даних.
Інформація систематизована за тематикою по 7 розділах збірника.
У розділах 1-4 наведено інформацію щодо економічно активного, зайнятого та безробітного населення,
визначеного за методологією Міжнародної організації праці (МОП).
Розділ 5 уміщує дані про економічну активність населення за 2010-2017 роки, а розділ 6 – порівняння
показників зайнятості, безробіття (за методикою МОП) по Україні з країнами Європейського Союзу.
У розділі 7 представлено інформацію за 2010-2017 роки щодо зареєстрованого безробіття, кількості
вакансій за основними характеристиками, яку отримано за даними державної служби занятості.
Також до збірника включено короткий аналітичний огляд стану ринку праці у 2017 році. Окремі явища у
ньому проілюстровані діаграмами, які надають уявлення щодо основних тенденцій на ринку праці України.
До уваги користувачів: інформація 2010–2017 роки наведена без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, з 2015 року – також без частини тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях.
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Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства [Текст] : стат.
збірник / Державна служба статистики України ; [відп. за вип. О. О. Кармазіна]. - К. :
[ТОВ "Август Трейд"], 2018. - 75 с. : граф., табл.
У статистичному збірнику вміщено інформацію про становище соціально
незахищених, знедолених дітей. При підготовці даного збірника використовувались
як дані державних
статистичних спостережень, так і адміністративні дані
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства соціальної політики України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства юстиції
України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державної судової
адміністрації України, Генеральної прокуратури України, Пенсійного фонду України.
До відома користувачів: у збірнику інформацію за результатами державних статистичних спостережень
та адміністративними даними за 2014–2017 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та
Луганській областях (крім таблиць 1 та 52).
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Зовнішня торгівля України [Текст] = Ukraine's Foreign Trade : стат. зб. /
[відп. за вип. А. О. Фризоренко] ; Держ. служба статистики України. - К. : [ТОВ
"Август Трейд"], 2018. - 86 с. : граф., табл. – Текст кн. укр., англ.
У збірнику вміщено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами за
2015-2017 роки. Дані за 2015-2016 роки наведено без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції, за 2017 без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Дані по Донецькій та Луганській
областях за 2015-2017 рік наведено по підприємствах, установах та організаціях, які подали звітність до
органів державної статистики у ці роки.
Збірник підготовлений українською та англійською мовами.
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Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2017 році [Текст] :
стат. зб. / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. А. О. Фризоренко]. - К. :
[ТОВ "Август Трейд"], 2018. - 148 с. : граф., табл.
У статистичному збірнику наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами
та послугами за 2015-2017 роки та дані за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком.
Статистична інформація з зовнішньої торгівлі товарами і послугами подається за
країнами світу, структурою, регіонами України. Дані за 2015-2017 роки наведено
без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.
Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, аз 2017 рік – без урахування
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Дані по Донецькій та Луганській областях
наведено по підприємствах, установах та організаціях, які подали звітність до органів державної статистики.
Матеріали наведені у табличному вигляді та графічному зображенні.
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Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Текст] : стат. зб. / [відп. за
вип. О. О. Кармазіна] ; Держ. служба статистики України. - К. : [Консультант].
2017. - К., 2018. - 179 с. : граф., табл.
У статистичному збірнику вміщено дані про стан і розвиток наукової та
інноваційної діяльності України за 2017 рік у порівнянні з попередніми роками.
Висвітлено показники, що характеризують діяльність аспірантури та докторантури,
кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок,
фінансові показники наукової та інноваційної діяльності, впровадження інновацій на промислових
підприємствах, діяльність у сфері охорони промислової власності, статистичні показники країн
Європейського Союзу.
До відома користувачів: у збірнику інформацію за 2014–2017 роки наведено без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях (крім даних, наведених у розділі VIІI). Дані по Донецькій та
Луганській областях можуть бути уточнені.
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Праця України у 2017 році [Текст] : стат. зб. / [відп. за вип. І. В. Сеник] ;
Держ. служба статистики України. - К. : ТОВ Вид-во "Август Трейд", 2018. - 281 с. :
граф., табл.
До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні
характеристики найманих працівників підприємств, установ, організацій та основні
тенденції, які відбулись у сфері соціально-трудових відносин у 2017 році порівняно з
минулими роками.
Інформація систематизована за тематикою та розміщується в 8 розділах. Зокрема, наведено дані щодо
зайнятості населення, зареєстрованого безробіття та кількості вакансій, мобільності
робочої сили,
розміру номінальної та індексу реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості,
ефективності використання робочого часу, умов праці, а також колективного-договірного регулювання
соціально-трудових відносин.
Інформація представлена за видами економічної діяльності та регіонами, а також за статтю та окремими
соціальними групами.
Публікація містить аналітичний огляд за основними напрямками статистики праці, методологічні
роз’яснення щодо джерел та системи збору інформації, порядку формування показників, їх обчислення та
характеристик надійності.
Окремі явища проілюстровані діаграмами, які надають уявлення щодо сучасних тенденцій в економіці
України.
До уваги користувачів: у збірнику інформація 2014–2017 роки наведена без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, а починаючи з 2015 року – також без
урахування тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

715110 B
31

Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня
2018 року [Текст] : стат. зб. / [відп. за вип. М. Б. Тімоніна] ; Держ. служба
статистики України. - К. : [ТОВ Вид-во "Август Трейд"], 2018. - 345 с. : рис., табл.
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Збірник містить дані щодо розрахунків (оцінок) чисельності постійного населення за статтю та віком в
Україні, регіонах, містах з чисельністю населення понад 100 тисяч.
Дані щодо чисельності постійного населення на 1 січня 2018 року наведено без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності
постійного населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації
народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.
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Сільське господарство України [Текст] = Agriculture of Ukraine : стат. зб. /
[відп. за вип. О. М. Прокопенко] ; Держ. служба статистики України. - К. : [ТОВ
"Август Трейд"], 2015 - .
2017. - К., 2018. - 246 с. : рис., табл. - Текст кн. укр., англ.
Статистичний збірник містить основні показники, що характеризують соціальноекономічний стан сільського господарства в Україні та її регіонах за 2000–2017 роки.
Збірник містить дані про місце сільського господарства в економіці країни. У
збірнику відображено показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, обсяги
та ефективність виробництва, середні ціни реалізації, споживання сільськогосподарської продукції тощо.
Інформацію за результатами державних статистичних спостережень (абсолютні та відносні показники) за
2014–2017 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.
Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Звертаємо увагу, що для співставності даних збірник доповнено розділом, який містить основні показники
сільського господарства за 2010–2017 роки без урахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя, а також за 2014–2017 роки без урахування частини тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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Соціальні індикатори рівня життя населення України [Текст] : стат. зб. /
[відп. за вип. О. О. Кармазіна] ; Держ. служба статистики України. - К. : [ТОВ
"Август Трейд"], 2018. - 177 с. : граф., табл.
При підготовці збірника використано дані державних статистичних спостережень з
питань демографічної статистики, статистики праці, сільського господарства та
навколишнього середовища, виробництва, цін, освіти, культури, охорони здоров’я,
результати вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, а також адміністративні дані центральних
органів виконавчої влади.
До відома користувачів: у збірнику інформацію за 2014–2017 роки наведено без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях (крім таблиць 1.3; 1.4; 1.8; 2.5; 5.1-5.9; 10.4; 10.6).
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Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2017 році [Текст] =
Cooperation Between Ukraine and EU Countries in 2017 : стат. зб. / [відп. за вип. А. О.
Фризоренко] ; Держ. служба статистики України. - К. : [ТОВ "Август Трейд"], 2018. 182 с. : граф., табл. -Текст кн. укр., англ.
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У статистичному збірнику наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами, послугами за 20152017 роки та дані по зовнішній торгівлі товарами, послугами та прямих іноземних інвестицій з країнами ЄС.
Дані за 2017 рік наведені в порівнянні з 2016 роком. Статистична інформація з зовнішньої торгівлі товарами
і послугами подається у розрізі країн світу та за структурою, регіонами України. Дані за 2015–2017 роки
наведено у розрізі країн світу та за структурою, по прямих інвестиціях – за країнами світу та за видами
економічної діяльності. Матеріали наведені у табличному вигляді та графічному зображенні.
У збірнику дані за 2015–2016 наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції, за 2017 – без
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Дані по Донецькій та Луганській
областях за 2015-2017 роки наведено по підприємствах, установах та організаціях, які подали звітність до
органів державної статистики у ці роки.
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Статистичний збірник "Регіони України". 2018 [Текст] = Statistical
publication Regions of Ukraine. 2018 / [відп. за вип. М. Б. Тімоніна ; за ред. І. Є.
Вернера] ; Державна служба статистики України. - К. : [ТОВ "Август Трейд"], 2018.
Ч. 1. - К., 2018. - 316 с. - Предм.-алф. покажч.: с. 309-315. - Текст кн. укр., англ.
У збірнику публікуються статистичні дані про соціально-економічне становище
регіонів України у 2017 році порівняно з попередніми роками. У збірнику наведено
показники в розрізі регіонів за основними видами економічної діяльності, видами продукції,
організаційними формами тощо.
Збірник складається з 2 частин. 1 частина сформована за такими розділами: основні характеристики
регіонів, населення та міграція, ринок праці, освіта, доходи та умови життя, охорона здоров’я та соціальний
захист, населені пункти та житло, правосуддя та злочинність, культура, відпочинок і туризм, навколишнє
середовище, інформаційне суспільство.
До розділів надано методологічні пояснення. Назви таблиць, місць, зміст та передмова збірника
перекладено англійською мовою.
Дані по окремих показниках за попередні роки уточнені по відношенню до раніше опублікованих.
У збірнику інформацію за результатами державних статистичних спостережень за 2014–2017 роки
наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Інформація, яка
розробляється за даними центральних органів виконавчої влади, сформована на підставі наявних
адміністративних даних. Дані по Донецькій та Луганській областях наведено по підприємствах, установах та
організаціях, які подали звітність до органів державної статистики.
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Статистичний збірник "Регіони України". 2018 [Текст] = Statistical
publication Regions of Ukraine. 2018 / [відп. за вип. М. Ю. Тімоніна ; за ред. І. Є.
Вернера] ; Державна служба статистики України. - К. : [ТОВ "Август Трейд"], 2017.
Ч. 2. - К., 2018. - 690 с. - Предм.-алф. покажч.: с. 683-689. - Текст кн. укр., англ.
У збірнику публікуються статистичні дані про соціально-економічне становище
регіонів України у 2017 році порівняно з попередніми роками.
Збірник складається з 2 частин. 2 частина включає розділи: валовий регіональний
продукт, діяльність підприємств, внутрішня торгівля, капітальні інвестиції, сільське господарство,
мисливство, лісове господарство, рибне господарство, промисловість, будівництво, транспорт, зв'язок,
єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, зовнішньоекономічна діяльність, ціни, наука
та інновації.
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Статистичний щорічник м. Києва за 2017 рік [Текст] : [стат. матеріал] /
[відп. за вип. О. О. Шестак ; за ред. Р. Г. Віленчук] ; Держ. служба статистики
України, Головне упр. статистики у м. Києві. - К. : Консультант.
2017 рік. - К., 2018. - 414 с. - Предм.-алф. покажч.: с. 409-413.
У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище
України у 2017 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи
національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери,
населення. Надані окремі зіставлення за регіонами України.
Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, відповідно до Класифікації видів
економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженої наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 № 457, яка
гармонізована з Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Союзу (NACE Rev.2-2006), а
також видами продукції, організаційно-правовими формами.
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Статистичний щорічник України за 2017 рік [Текст] : [стат. матеріал] /
[відп. за вип. О. А. Вишневська ; за ред. І. Є. Вернера ; Держ. служба статистики
України. - К. : ТОВ "Август Трейд".
2017 рік. - К., 2018. - 541 с. : граф., табл. - Предм.-алф. покажч.: с. 535-540.
У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище
України у 2017 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи
національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери,
населення, статистичні показники деяких каїн світу.
У збірнику інформацію за результатами державних статистичних спостережень (абсолютні та відносні
показники) за 2014–2017 роки наведено і розраховано без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та
Луганській областях. При цьому забезпечено порівнянність відносних показників. Інформація, яка
розробляється за даними центральних органів виконавчої влади, сформована на підставі наявних
адміністративних даних. Дані по Донецькій та Луганській областях наведені по підприємствах, установах та
організаціях, які подали звітність до органів державної статистики.
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Statistical Yearbook of Ukraine for 2017 [Text] / [responsible for edition is Olena A.
Vyshnevska ; edited by Ihor Yev. Verner] ; State Statistics Service of Ukraine. - K. :
"August Trade", Ltd., 2018. - 641 p. : il. - Index: p. 535-540. - Текст кн. англ. Відп. та
ред. зазнач. на звороті тит. арк.
The Statistical Yearbook provides data on social and economic situation of Ukraine in
2017 earlier years. The Yearbook includes statistics of national accounts, production,
finance, population, health, education and many other topics. It also includes comparisons
of Ukraine with other selected countries of the world.
In the publication, information based on the results of the state statistical observations (absolute and relative
indicators) for 2014–2017 is presented and compiled excluding the temporarily occupied territory of
the
Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in the
Donetsk and Luhansk regions. In addition, the comparison of the relative indicators is ensured. Also, information
which is produced according to data from central executive bodies is compiled on the basis of available
administrative data. Data on the Donetsk and Luhansk regions present the enterprises, institutions and organizations
that submitted reporting to the state statistics bodies.
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Транспорт і зв'язок України [Текст] : стат. зб. / [відп. за вип. О. О. Кармазіна]
; Держ. служба статистики України. - К. : [ТОВ "Август Трейд"].
2017. - К., 2018. - 169 с. : граф., табл.
У статистичному збірнику вміщено дані про стан і розвиток транспорту та зв’язку
України за 2017 рік у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники
основних засобів, інвестицій, праці, системи національних рахунків, експортуімпорту транспортних та телекомунікаційних послуг, транспортування вантажів і
пасажирів, надання послуг пошти та зв’язку, статистичні показники країн Європейського Союзу.
До відома користувачів: у збірнику інформацію за 2014–2017 роки наведено без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях (крім таблиць 2.58–2.60, 3.16–3.31, 4.15–4.18). Дані по
Донецькій та Луганській областях можуть бути уточненими.
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Україна у цифрах [Текст] : стат. збірник / [за ред. І. Є. Вернера] ; Державна
служба статистики України. - К. : ТОВ "Август Трейд", 2018 - .
2017. - К., 2018. - 241 с. : рис., табл. . - Предм.-алф. покажч.: с. 238-240. - Ред.
зазнач. на звороті тит. арк.
У збірнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2017 році
порівняно з попередніми роками.
Деякі тематичні та галузеві показники за 2017 рік є попередніми і розрахунковими
та, ймовірно, будуть уточнені в наступних виданнях. Окремі показники попередніх років уточнені по
відношенню до раніше опублікованих. Більш детальну соціально-економічну характеристику країни буде
наведено у «Статистичному щорічнику України» за 2017 рік.
У збірнику інформацію за результатами державних статистичних спостережень (абсолютні та відносні
показники) за 2014–2017 роки наведено і розраховано без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та
Луганській областях. При цьому забезпечено порівнянність відносних показників. Інформація, яка
розробляється за даними центральних органів виконавчої влади, сформована на підставі наявних
адміністративних даних. Дані по Донецькій та Луганській областях наведені по підприємствах, установах та
організаціях, які подали звітність до органів державної статистики.
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Ukraine in Figures [Text] : statistical publication / State Statistics Service of Ukraine.
- K. : "Avgust Trade", Ltd.
2017. - К., 2018. - 241 p. : рис., табл. - Index: с. 238-240.
The publication provides data on social and economic situation in Ukraine in 2017
earlier years.
Some thematic and sectorial indications for 2017 are preliminary or estimated and
probably will be revised in the forthcoming editions. Selected indications for the previous years have been revised as
compared to those previously published. More detailed social and economic characteristics of the country will be
available in Statistical Yearbook of Ukraine for 2017.
The publication gives information based on the results of state statistical observations (absolute and relative
indicators) for 2014–2017 which is presented and compiled excluding the temporarily occupied territory of the
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Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in the
Donetsk and Luhansk regions. In addition, the comparison of the relative indicators is ensured. Also, information
which is produced according to data from central executive bodies is compiled on the basis of available
administrative data. Data on the Donetsk and Luhansk regions present the enterprises, institutions and organizations
that submitted reporting to the state statistics bodies.
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Чисельність наявного населення України на 1 січня 2018 року [Текст] :
[стат. зб.] / [відп. за вип. Тімоніна М. Б.] ; Держ. служба статистики України. - К. :
[ТОВ "Август Трейд"], 2018. - 83 с.
У збірнику наведені статистичні дані щодо чисельності наявного населення в
Україні та регіонах, містах, районах, селищах міського типу на 1 січня 2016–2018
років, кількість адміністративно-територіальних одиниць.
Дані щодо чисельності населення України на 1 січня 2016, 2017 та 2018 років
наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо
державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.
Кількість адміністративно-територіальних одиниць наведена за даними офіційного веб-порталу Верховної
Ради України.

