
III. Галузева статистика 

 

Галузеві статистики (промисловості, будівництва, 

сільського господарства тощо)  обчислюють економічні 

показники, що відображають особливості галузі 

 
 

 

 

      C6 

C78   Статистичний щорічник України за 2012 рік / за 

ред. О.Г. Осауленка ─   К.: Август Трейд, 2013. – 552 c., ил. 

        У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-

економічне становище України у 2012 році порівняно з попередніми 

роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, 

матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, 

населення, статистичні показники деяких країн світу. Розрахований 

на широке коло читачів. Деякі показники уточнені по відношенню до 

раніше опублікованих. 

 

 

             C6 

             C78   Статистичний щорічник України за 2011 рік / за 

ред. О.Г. Осауленка ─ К.:               Август Трейд, 2012. ─ 559 с.: 

іл. 

              У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-

економічне становище України у 2012 році порівняно з 

попередніми роками. Висвітлено показники системи національних 

рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної 

сфери, населення, статистичні показники деяких країн світу. 

Розрахований на широке коло читачів. 

 

 
 



 

              C6 

              C78   Статистичний щорічник України за 2010 рік / за 

ред. О.Г. Осауленка  ─ К. :     Август Трейд, 2011. ─ 560 с.: іл. 

              У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-

економічне становище України у 2010 році порівняно з 

попередніми роками. Висвітлено показники системи національних 

рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної 

сфери, населення, статистичні показники країн СНД та деяких 

країн світу. Розрахований на широке коло читачів. 

 

 

               С6 

               C78   Статистичний щорічник України за 2009 рік / за 

ред. О.Г. Осауленка  ─ К.: Інформаційно-аналітичне агенство, 

2010. ─ 567 с.: іл. 

         У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-

економічне становище України у 2009 році порівняно з попередніми 

роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, 

матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, 

населення, статистичні показники деяких країн світу. Розрахований 

на широке коло читачів. 

 

 
 



 

              С6 

               У45  Україна у цифрах 2010: Статистичний збірник / 

за ред. О.Г. Осауленка ;     відп. за вип. Н.П. Павленко. ─ К.: 

Август Трейд, 2011. ─ 252 с.: іл. 

          У збірнику вміщено дані про соціально-економічне 

становище України у 2010 році порівняно з попередніми роками. 

Розрахований на широке коло читачів. 

 

 

С6 

               Л83   Луганська область у цифрах 2008: 

статистичний збірник / за ред. С.Г.  Пілієва. ─ Луганськ: 

Головне управління статистики у Луганській області, 2009. ─ 

191 с. 

          У збірнику вміщено дані про соціально-економічне 

становище Луганської області у 2008 р. у порівнянні з 

попередніми роками. Інформація розподілена за видами 

економічної або промислової діяльності, деякі показники 

наведено за регіонами. Розрахований на широке коло читачів. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



 

               С6 

               Л83   Луганська область у цифрах 2007: статистичний 

довідник / за ред. С.Г. Пілієва. ─ Луганськ: Головне 

управління статистики у Луганській області, 2008. ─ 196 с. 

            У збірнику вміщено дані про соціально-економічне 

становище Луганської області  у 2007 р. у порівнянні з 

попередніми роками. Розрахований на широке коло читачів. 

 

 

Федулова Л.І.  Інноваційний вектор розвитку промисловості 

України / Л.І. Федулова  //  Економіка України.   2013.   № 4. ─ 

С. 15-23. 

           Виявлено характерні тенденції інноваційної діяльності в 

промисловості України. Встановлено основні причини і наслідки 

низької інноваційної активності підприємств. Подано пропозиції 

щодо напрямів реалізації державної промислової політики, серед 

яких – секторальний підхід до розробки стратегії інноваційного 

розвитку промисловості. 

 

 
 



 

Катаєв О.О.   Досвід і перспективи енергозбереження 

ресурсомістких підприємств гірничо-металургійного 

комплексу України / О.О. Катаєв //  Економіка України.   2013. 

  № 9. ─ С. 18-30. 

          Проаналізовано досвід передових підприємств гірничо-

металургійного комплексу України (в т.ч. АМК) порівняно з 

конкурентоспроможними акціонерними компаніями Російської 

Федерації щодо галузевої енергетичної ефективності 

сталеплавильного виробництва та енергозбереження. Визначено 

напрями зниження енергетичних затрат. Виявлено нові підходи і 

немобілізовані внутрішні резерви енергозбереження. 

 

 

Єщенко П.С.   Економічне зростання без розвитку: причини і 

шляхи інноваційного перетворення економіки / П.С. 

Єщенко //  Економіка України. 2013. № 10. ─ С. 4-20. 

            Статтю присвячено проблемам соціально-економічного 

розвитку у світі та в Україні в умовах глобальної економічної 

кризи. Аналіз темпів і якості економічного зростання в Україні 

свідчить про неадекватність економічної політики реаліям 

сучасного життя. Обгрунтовано можливість розвитку 

національної економіки на базі неухильного технологічного 

прогресу. 

 

 
 



 

Диха М.   Оцінка рівня розвитку соціально-економічної 

системи України / М. Диха  //  Економіст.   2013.   № 2. ─ С. 

44-47. 

          У статті охарактеризовано етапи соціально-

економічного розвитку держави. Здійснено оцінку реального 

рівня соціально-економічного розвитку на основі показника, 

результати розрахунку якого засвідчують необхідність 

докорінної модернізації соціально-економічної системи 

України. 

 

 

Чебанов О.О.   Оцінка ефективнсоті структурних зрушень 

у промисловості України у 2007-2010 рр. / О.О. Чебанов, 

Л.О. Збаразська // Статистика України. 2013.   № 1. ─ С. 28-

35. 

           Наведено та проаналізовано результати оцінювання 

ефективності структурних зрушень у промисловості України 

на основі порівняльної ресурсовіддачі протягом 2007-2010 рр. 

Отримані оцінки доповнено результатами розрахунків 

ефективності міжгалузевого розподілу економічного ефекту 

відповідно до факторних витрат. З’ясовано основні тенденції 

ефективності структурних зрушень за вказаний період. 

 

 
 



 

Беседін В.Ф.   Валовий наявний доход секторів економіки 

/ В. Беседін, О. Сергієнко // Формування ринкових 

відносин в Україні.   2012.   № 4. ─ С. 37-42. 

            Вторинний розподіл доходу на макрорівні 

характеризує валовий наявний доход, який дає можливість 

оцінити економічний потенціал країни, що може бути 

використаний на кінцеве споживання і заощадження. У 

статті досліджені теоретичні питання формування секторних 

пропорцій валового наявного доходу, на основі яких 

здійснені аналітичні висновки та пропозиції. 

 

 


