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Надходження статистичних збірників  
(видань Державної служби статистики України) 

у фонд ДНТБ України 
 

 
Б 18676 
   31 
 
    Витрати і ресурси домогосподарств України у 2016 році (за даними 
вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) [Текст] = 
Expenditure and Resources of Households of Ukraine in 2016 year : стат. збірник / [відп. 
за вип. І. І. Осипова] ; Державна служба статистики України. - К. : [ТОВ Вид-во 
"Август Трейд"], 2017 - . - (Обстеження умов життя домогосподарств). 
   Ч. 1. - К., 2017. - 445 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 444. - Текст укр. та англ. 
 
   Збірник містить інформацію щодо життєвого рівня населення, його характеристики 

за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та 
послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому дітей та за 
іншими соціально-економічними ознаками. 
   Дані, наведені в публікації, містять інформацію вибіркового обстеження, розповсюджену на генеральну 
сукупність – усе населення України. Основні показники подаються як у цілому по Україні, так і за місцем 
проживання домогосподарств (велике, мале місто, сільська місцевість), за регіонами, за економічними 
районами, за типами домогосподарств тощо. 
   У збірнику наведені стислі методологічні пояснення щодо програми обстеження та системи показників, 
які характеризують життєвий рівень населення, а також визначення основних понять і термінів. 
 

 
Б 18672 
   31 
 
    Діяльність суб'єктів великого, середнього, малого та 
мікропідприємництва [Текст] = Activity of Large, Middle-Size,Small and Micro-
Entrepreneurship Entities : стат. збірник / [за ред. М. С. Кузнєцової] ; Державна служба 
статистики України. - К. : [ТОВ "Август Трейд"]. 
   2016. - К., 2017. - 624 с. : табл. - Текст укр. та англ. 
 
   У статистичному збірнику наведені дані про стан і тенденції розвитку суб'єктів  
великого, середнього, малого та мікропідприємництва за 2016 рік порівняно з 

попередніми роками. Висвітлено показники щодо зайнятості та обсягів реалізованої продукції (товарів, 
послуг) суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва, а також економічної та 
інвестиційної діяльності підприємств і їх фінансового стану. 
      У збірнику інформацію за результатами державних статистичних спостережень  (абсолютні та відносні 
показники) за 2014–2016 роки наведено і розраховано без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
      

 
Б 18689 
   31 
 
    Діяльність суб'єктів господарювання [Текст] = Activity of Business Entities : 
стат. збірник / [за ред. М. С. Кузнєцової] ; Державна служба статистики України. - К. 
: [ТОВ "Август Трейд"]. 
   2016. - К., 2017. - 629 с. : граф., табл. - Текст кн. укр. та англ. 
 
   У статистичному збірнику наведені дані про стан і тенденції розвитку суб'єктів 
господарювання за 2016 рік  порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники 
щодо зайнятості та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів 
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господарювання, а також економічної та інвестиційної  діяльності підприємств і їх фінансового стану. 
   У збірнику інформацію за результатами державних статистичних спостережень  (абсолютні та відносні 
показники) за 2014–2016 роки наведено і розраховано без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
    

 
Б 18684 
   31 
     
    Довкілля України за 2016 рік [Текст] = Environment of Ukraine. 2016 : стат. 
збірник / [відп. за вип. Н. Ю. Гусєва ; за ред. О. М. Прокопенко] ; Державна служба 
статистики України. - К. : [ТОВ "Август Трейд"], 2017. - 227 с. : рис., табл. - Текст кн. 
укр., англ. 
 
   У статистичному збірнику наведено дані про стан навколишнього природного 
середовища та вплив на нього господарської діяльності за 2010-2016 роки.  
   Інформація представлена в цілому по країні, а також за регіонами та м. Києву. 

Окремі показники наводяться за окремими населеними пунктами. Ряд показників представлений у розрізі 
видів економічної діяльності. 
   У збірнику інформацію за 2014–2016 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
 
 

 
Б 18673 
   31 
 
    Економічна активність населення України [Текст] : стат. збірник / [відп. за 
вип. І. В. Сеник] ; Державна служба статистики України. - К. : [ТОВ Вид-во "Август 
Трейд"]. 
   2016. - К., 2017. - 206 с. : граф., табл. 
 
   У цьому збірнику наведено інформацію щодо робочої сили та її характеристик на 
ринку праці України у 2016 році. Дані щодо основних показників економічної 
активності населення 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. Також до 
збірника включено короткий аналітичний огляд ринку праці у 2016 році. Окремі явища у ньому 
проілюстровані діаграмами, які надають уявлення щодо основних тенденцій на ринку праці України. 
До уваги користувачів: інформація 2010–2014 роки наведена без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, за 2015–2016 роки –  також  без частини зони проведення 
антитерористичної операції. 
 

 
Р 360618 
   31 
 
    Жінки та чоловіки в Україні [Текст] : стат. збірник / Державна служба 
статистики України. - К. : [ТОВ "Август Трейд"], 2017. - 106 с. 
 
   Збірник підготовлено на підставі даних державних статистичних спостережень та 
адміністративних даних, матеріалів вибіркових обстежень та даних Євростату. 
До відома користувачів:  у збірнику інформацію за 2014–2016 роки наведено без 
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції (крім таблиць  

                                         1.12–1.15; 4.1–4.11; 5.1; 6.3–6.7; 7.1–7.2; 7.5–7.7). 
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Б 18690 
   331 
 
    Заробітна плата за професійними групами у 2016 році (за матеріалами 
вибіркового обстеження) [Текст] : стат. збірник / [відп. за вип. І. В. Сеник] ; 
Державна служба статистики України. - К. : [ТОВ "Август Трейд"], 2017 - . 
   2016 рік. - К., 2017. - 165 с. : граф., табл. 
 
   До збірника увійшли узагальнені дані вибіркового обстеження підприємств щодо 
рівня заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними 
групами, а також матеріали щодо особливостей організації обстеження, основних 

методологічних понять, принципів формування вибіркової сукупності та оцінювання показників. 
   Вибіркове обстеження підприємств щодо рівня заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та 
професійними групами проводилось відповідно до міжнародних стандартів, зокрема, резолюції, що 
відноситься до інтегрованої системи статистики заробітної плати, прийнятої 12-ю Міжнародної 
конференцією статистиків праці (жовтень 1973 р.) та Постанови Комісії (ЄС) № 1916/2000 від 8 вересня 
2000 року «Про імплементацію Постанови Ради (ЄС) № 530/1999 щодо структурної статистики заробітків та 
витрат на оплату праці для визначення та передачі інформації про структуру заробітків». 
 

 
 
Б 18691 
   31 
 
    Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства [Текст] : стат. 
збірник / [відп. за вип. О. О. Кармазіна] ; Державна служба статистики України. - К. : 
[ТОВ "Август Трейд"], 2017. - 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 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 2014–2016 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції (крім 
таблиць 1, 6, 51). Дані по Донецькій та Луганській областях можуть бути уточнені. 
 
 

 
Б 18692 
   31 
     
    Зовнішня торгівля України [Текст] = Ukraine's Foreign Trade : стат. збірник / 
[відп. за вип. А. О. Фризоренко] ; Державна служба статистики України. - К. : [ТОВ 
"Август Трейд"], 2017. - 86 с. : граф., табл. -  Текст кн. укр., англ. 
 
   У збірнику вміщено дані про обсяги торгівлі товарами та послугами за 2014-2016 
роки. Проведено результати ретроспективного перерахунку вартості послуг з 
переробки у зовнішньоекономічній діяльності, на підставі чого відкориговано 
загальні показники зовнішньої торгівлі послугами за 2000–2012 роки. Дані  за 2014–

2016 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки  Крим, м. 
Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. Дані по Донецькій та Луганській 
областях за 2016 рік наведено по підприємствах, установах та організаціях, які подали звітність до органів 
державної статистики у 2016 році. 
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Б 18693 
    31 
     
    Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2016 році [Текст] : 
стат. збірник / Державна служба статистики України ; [відп. за вип. А. О. 
Фризоренко]. - К. : [ТОВ "Август Трейд"], 2017. - 153 с. : граф., табл.- Текст кн. укр., 
англ. 
 
   У статистичному збірнику наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами 
та послугами за 2014–2016 роки та дані за 2016 рік в порівнянні з 2015 роком. 

Проведено результати ретроспективного перерахунку вартості послуг з переробки у зовнішньоекономічній 
діяльності, на підставі чого відкориговано загальні показники зовнішньої торгівлі послугами. Статистична 
інформація з зовнішньої торгівлі товарами і послугами подається за країнами світу, структурою,  регіонами 
України. Дані за 2014–2016 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки  Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. Дані по 
Донецькій та Луганській областях наведено по підприємствах, установах та організаціях, які подали 
звітність до органів державної статистики у 2016 році. Матеріали наведені у табличному вигляді та 
графічному зображенні. 
 

 
Б 18682 
   31 
 
    Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України за 
2010-2016 роки [Текст] = Quarterly gross domestic product estimates of Ukraine for 
2010-2016 : стат. збірник / Державна служба статистики України. - К. : [ТОВ Вид-во 
"Август Трейд"], 2017. - 148 с. : граф., табл. - Текст кн. укр., англ. 
 
   У статистичному збірнику публікуються квартальні оцінки валового внутрішнього 
продукту (ВВП) трьома методами за 2010–2016 роки у фактичних цінах, цінах 
попереднього року та постійних цінах, а також результати сезонних коригувань 

динамічних рядів квартальних даних ВВП та його окремих складових у вигляді графіків і таблиць. 
   Слід зазначити, що за 2016 рік представлено уточнені квартальні оцінки ВВП, які будуть переглядатися 
після одержання остаточних річних даних. 
   Поряд з тим у збірнику викладені основні принципи розрахунку та сезонних коригувань елементів 
квартального ВВП виробничим методом, за категоріями доходу та кінцевого використання, послідовність і 
строки різних оцінок ВВП. 
 

 
 
Б 18694 
   31 
 
    Населення України за 2016 рік [Текст] = Population of Ukraine : демографічний 
щорічник / [відп. за вип. М. Б. Тімоніна] ; Державна служба статистики України. - К. : 
[ТОВ "Август Трейд"], 2017. - 134 с. : граф., табл. - Текст кн. укр., англ. 
 
   У демографічному щорічнику вміщено дані щодо розрахунків (оцінок) чисельності 
населення, шлюбів, розлучень, народжуваності, смертності, міграції населення за 
2016 та попередні роки. 

   До розділів надано методологічні пояснення. Назви таблиць збірника, зміст та передмову перекладено 
англійською мовою. Дані по окремих показниках за попередні роки можуть бути уточнені по відношенню 
до раніше опублікованих. 
До уваги користувачів:  дані щодо чисельності населення на 1 січня  2015–2017 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 
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реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.    Крім того, інформація щодо 
кількості народжених (живонароджених та мертвонароджених), померлих, прибулих, вибулих, шлюбів та 
розлучень за 2014–2016 роки наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
   У зв’язку з відсутністю інформації по частині зони проведення антитерористичної операції здійснення 
розрахунків відносних показників відтворення населення, шлюбності, розлучуваності, народжуваності, 
смертності, загального коефіцієнта міграційного приросту (скорочення) по Донецькій та Луганській 
областях є некоректним. Відносні показники відтворення населення, шлюбності, розлучуваності, 
народжуваності, смертності, загального коефіцієнта міграційного приросту (скорочення) по Україні за 2015, 
2016 роки розраховано без урахування відповідних даних по Донецькій та Луганській областях. 
 
 

 
Б 18683 
   31 
 
    Наукова та інноваційна діяльність України [Текст] : стат. збірник / [відп. за 
вип. О. О. Кармазіна] ; Державна служба статистики України. - К. : [ТОВ "Август 
Трейд"]. 
   2016. - К., 2017. - 141 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 140. 
 
   У статистичному збірнику вміщено дані про стан і розвиток наукової та 
інноваційної діяльності України  за 2016 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 2014–2016 роки наведено без урахування тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції (крім даних, наведених у розділі VII). Дані по Донецькій та Луганській областях 
можуть бути уточнені. 
 
 

 
Б 18680 
   31 
     
    Праця України у 2016 році [Текст] : стат. збірник / [відп. за вип. І. В. Сеник] ; 
Державна служба статистики України. - К. : ТОВ Вид-во "Август Трейд", 2017. - 233 
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 2016 році порівняно з 
минулими роками. 

   Інформація систематизована за тематикою та розміщується в 7 розділах. Зокрема, наведено дані щодо 
зайнятості населення, попиту та пропозиції робочої сили, її мобільності, розміру номінальної та реальної 
заробітної плати та стану її виплати, неповної зайнятості, ефективності використання робочого часу, а також 
стану колективного-договірного регулювання соціально-трудових відносин. Інформація представлена в 
узагальненому вигляді 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, методології формування окремих показників, 
методів їх обчислення та характеристик надійності.    Окремі явища проілюстровані діаграмами, які надають 
уявлення щодо сучасних тенденцій в економіці України.  
До уваги користувачів: у збірнику інформація 2014–2016 роки наведена без урахування тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя. Крім того,  за 2015–2016 роки 
інформація наведена без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. 
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Б 18675 
   31 
     
    Роздрібна торгівля України у 2016 році [Текст] = Retail trade of Ukraine in 
2016 : стат. збірник / [відп. за вип. А. О. Фризоренко] ; Державна служба статистики 
України. - К. : [ТОВ "Август Трейд"], 2017. - 119 с. : граф., табл. - Текст кн. укр., 
англ. 
 
   Статистичний збірник «Роздрібна торгівля України у 2016 році» містить дані по 
Україні та регіонах про оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний 
товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів 

продажу споживчих товарів через торгову мережу, що належить фізичним особам-підприємцям, та на 
ринках); про обсяги роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), які здійснювали діяльність із 
роздрібної торгівлі: в цілому, у міських поселеннях, сільській місцевості, за видами економічної діяльності 
(КВЕД); про індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту, товарну структуру роздрібного 
товарообороту, товарні запаси.  
   У збірнику також наведено дані щодо торгової мережі підприємств (юридичних осіб) усіх видів 
економічної діяльності, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, – магазинів (у тому числі аптек та 
аптечних пунктів), кіосків, автозаправних станцій. 
   Матеріали наведені у табличному вигляді та графічному зображенні. 
До відома користувачів: дані за 2014–2016 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини зони проведення антитерористичної операції. 
 

 
 
Б 18681 
   31 
 
    Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 
2017 року [Текст] : стат. збірник / [відп. за вип. М. Б. Тімоніна] ; Державна служба 
статистики України. - К. : [ТОВ Вид-во "Август Трейд"], 2017. - 345 с. : рис., табл. 
 
   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 2017 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 (за 2016 рік адміністративні 
дані по Україні, Донецькій, Луганській областях – без урахування частини зони проведення 
антитерористичної операції). 
 
 

 
Б 18679 
   31 
 
    Сільське господарство України [Текст] = Agriculture of Ukraine : стат. збірник 
/ [відп. за вип. О. М. Прокопенко] ; Держ. служба статистики України. - К. : [ТОВ 
"Август Трейд"], 2015 - . 
   2016. - К., 2017. - 247 с. : рис., табл. - Текст кн. укр., англ. 
 
   У статистичному збірнику вміщено інформацію про соціально-економічний стан 
сільського господарства в Україні та її регіонах за 2000–2016 роки. 
   У збірнику відображено показники, що характеризують ресурсні можливості 
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сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, середні ціни реалізації, споживання 
сільськогосподарської продукції тощо. 
   Інформацію за результатами державних статистичних спостережень  (абсолютні та відносні показники) за 
2014–2016 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
   Звертаємо увагу, що для співставності даних збірник доповнено розділом, який містить основні показники 
сільського господарства за 2010–2016 роки без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя, а також за 2014–2016 роки без урахування  частини зони проведення 
антитерористичної операції. 
 

 
 
Б 18695 
   31 
 
    Соціальний захист населення України [Текст] : стат. збірник / Державна 
служба статистики України ; [відп. за вип. О. О. Кармазіна]. - К. : [ТОВ "Август 
Трейд"], 2017. - 123 с. 
 
   При підготовці збірника використано дані державних статистичних спостережень 
та адміністративні дані міністерства соціальної політики України, Міністерства 
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Пенсійного фонду. 
До відома користувачів:  у збірнику інформацію за 2014–2016 роки наведено без 

урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони 
проведення антитерористичної операції (крім таблиць 1.2 та 3.63). Дані по Донецькій та Луганській областях 
можуть бути уточнені. 
 

 
 
Б 18677 
   31 
 
    Соціальні індикатори рівня життя населення [Текст] : стат. зб. / [відп. за 
вип. О. О. Кармазіна] ; Державна служба статистики України. - К. : [ТОВ "Август 
Трейд"], 2016. - 198 с. : граф., табл. 
 
   Чергове моніторингове видання  містить структуровану систему показників, що 
характеризують рівень життя населення країни та окремих його верств. 
   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 2014–2016 роки наведено без урахування тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції (крім таблиць 1.3; 1.4; 1.8; 2.5; 5.1-5.9; 10.4; 10.6; 10.8; 10.10; 10.12). Дані по 
Донецькій та Луганській областях можуть бути уточненими. 
 
    

 
  
Б 18678 
   31 
     
    Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2016 році [Текст] = 
Cooperation Between Ukraine and EU Countries in 2016 : стат. збірник / [відп. за вип. А. 
О. Фризоренко] ; Державна служба статистики України. - К. : [ТОВ "Август Трейд"], 
2017. - 185 с. : граф., табл. -  Текст кн. укр., англ. 
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   У статистичному збірнику наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами, послугами за 2014–2016 
роки та дані по зовнішній торгівлі товарами, послугами та прямих іноземних інвестицій з країнами ЄС за 
2016 рік у порівнянні з 2015 роком. Статистична інформація з зовнішньої торгівлі товарами і послугами 
подається 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 «Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2016 році» інформацію за 2014–2016 роки 
наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки  Крим,   м. Севастополя, та 
частини зони проведення антитерористичної операції. Дані по Донецькій та Луганській областях за 2016 рік 
наведено по підприємствах, установах та організаціях, які подали звітність до органів державної статистики 
у 2016 році. 
 
 

 
С 21715 
   31 
 
    Статистичний збірник "Регіони України". 2017 [Текст] = Statistical 
publication Regions of Ukraine. 2017 / [відп. за вип. М. Б. Тімоніна ; за ред. І. Є. 
Вернера] ; Державна служба статистики України. - К. : ТОВ "Август Трейд", 2017. 
   Ч. 1. - К., 2017. - 324 с. - Предм.-алф. покажч.: с. 317-323. -  
Текст кн. укр., англ. 
 
   У збірнику публікуються статистичні дані про соціально-економічне становище 
регіонів України у 2016 році порівняно з попередніми роками. У збірнику наведено 

показники в розрізі регіонів за основними видами економічної діяльності, видами продукції, 
організаційними формами тощо. Дані по окремих показниках за попередні роки уточнені по відношенню до 
раніше опублікованих. 
   У збірнику інформацію за результатами державних статистичних спостережень  за 2014–2016 роки 
наведено і розраховано без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 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. 
 

 
 
 
С 21716 
   31 
 
    Статистичний збірник "Регіони України". 2017 [Текст] = Statistical 
publication Regions of Ukraine. 2017 / [відп. за вип. М. Ю. Тімоніна ; за ред. І. Є. 
Вернера] ; Державна служба статистики України. - К. : [ТОВ "Август Трейд"], 2017. 
   Ч. 2. - К., 2017. - 688 с. - Предм.-алф. покажч.: с. 681-687. - Текст кн. укр., англ. 
 
 

 
 

 
 
С 21718 
   31 
 
    Статистичний щорічник України за 2016 рік [Текст] : [стат. матеріал] / 
[відп. за вип. О. А. Вишневська ; за ред. І. Є. Вернера ; Державна служба статистики 
України. - К. : ТОВ "Август Трейд". 
   2016 рік. - К., 2017. - 611 с. : граф., табл. - Предм.-алф. покажч.: с. 605-610. 
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   У статичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2016 році 
порівняно  з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального 
виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники деяких країн світу. 
   У збірнику інформацію за результатами державних статистичних спостережень (абсолютні та відносні 
показники) за 2014–2016 роки наведено і розраховано без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
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. 
 

 
С 21719 
   31 
 
    Statistical Yearbook of Ukraine for 2016 [Text] / [responsible for edition is Olena 
A. Vyshnevska ; edited by Ihor Yev.Verner] ; State Statistics Service of Ukraine. - K. : 
"August Trade", Ltd., 2017. - 611 p. - Index: p. 605-610. 
 
   The Statistical Yearbook provides data on social and economic situation of Ukraine in 
2016 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 2014–2016 is presented and compiled excluding the temporarily occupied territory of   the 
Autonomous Republic of Crimea,   the city of Sevastopol and a part of  the zone  where the anti-terrorist operation is 
conducted. In addition, the comparison of   the relative indicators is ensured. Also, information 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, establishments and organizations that submitted reporting to the state 
statistics bodies. 
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    Транспорт і зв'язок України [Текст] : стат. збірник / [відп. за вип. О. О. 
Кармазіна] ; Державна служба статистики України. - К. : [ТОВ "Август Трейд"]. 
   2016. - К., 2017. - 176 с. : граф., табл. 
 
   У статистичному збірнику вміщено дані про стан і розвиток транспорту та зв’язку 
України за 2016 рік у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники 
основних засобів, інвестицій, праці, системи національних рахунків, експорту-
імпорту 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 2014–2016 роки наведено без урахування тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції (крім таблиць 2.62÷2.64, 3.16÷3.31, 4.16÷4.19). Дані по Донецькій та Луганській 
областях можуть бути уточненими. 
 
 

 
Р 360616 
   338 
 
    Україна у цифрах [Текст] : стат. збірник / Державна служба статистики 
України. - К. : ТОВ "Август Трейд", 2017 - . 
   2016. - К., 2017. - 244 с. : рис., табл. . - Предм.-алф. покажч.: с. 238-240. 
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   У збірнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2016 році порівняно з 2010–2015 
роками. 
   Деякі тематичні та галузеві показники за 2016 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 2016 рік. 
      У збірнику інформацію за результатами державних статистичних спостережень (абсолютні та відносні 
показники) за 2014–2016 роки наведено і розраховано без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 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 - . 
   2016. - К., 2017. - 244 p. : рис., табл. . - Index: с. 238-240. 
 
   The publication provides data on social and economic situation in Ukraine in 2016 earlier 
years.  
   Some thematic and sectorial indications for 2016 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 2016. 
   The publication gives information based on the results of state statistical observations (absolute and relative 
indicators) for 2014–2016 is presented and compiled excluding the temporarily occupied territory of   the 
Autonomous Republic of Crimea,   the city of Sevastopol and a part of  the zone  where anti-terrorist operation is 
conducted. In addition, the comparison of   the relative indicators is ensured. Also, information produced according 
to from central executive bodies is compiled on the basis of available administrative data. Data on the Donetsk and 
Luhansk regions present the enterprises, establishments and organizations that submitted to the state statistics 
bodies. 
 

 
 
Б 18671 
   31 
 
    Чисельність наявного населення України на 1 січня 2017 року [Текст] : 
[стат. збірник] / [відп. за вип. Тімоніна М. Б.] ; Державна служба статистики України. 
- К. : [ТОВ "Август Трейд"], 2017. - 83 с. 
 
   У збірнику наведені статистичні дані щодо чисельності наявного населення в 
Україні та регіонах, містах, районах, селищах міського типу на 1 січня 2015–2017 
років, кількість адміністративно-територіальних одиниць. 

   Дані щодо чисельності населення України на 1 січня 2015, 2016 та 2017 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 (за 2015, 2016 роки адміністративні дані щодо 
державної реєстрації народження і смерті та зміни місця проживання – без урахування частини зони 
проведення антитерористичної операції. 
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