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П Е Р Е Д М О В А 
  

 Короткий статистичний довідник «Черкащина у цифрах» пропонує широкий 
спектр показників соціально-економічного становища області у 2013 році в порівнянні 
з попередніми роками. Показники наведені у динаміці за 2005, 2008–2013 роки. 

Інформацію розподілено за основними видами економічної діяльності та сферами 
суспільно-політичного життя: промисловість, сільське господарство, інвестиційна та 
будівельна діяльність, транспорт та зв‘язок, торгівля і послуги, зовнішньоекономічна 
діяльність, зайнятість населення та його доходи, освіта та ін.              
 Окремі показники за 2013 рік є попередніми та розрахунковими і будуть 
уточнені у наступних статистичних виданнях, а деякі показники попередніх років 
уточнені по відношенню до раніше опублікованих.  
 Більш детальні дані про соціально-економічне становище області в цілому та в 
розрізі міст і районів буде наведено у "Статистичному щорічнику Черкаської області за 
2013 рік" та статистичному збірнику “Регіональний розвиток Черкаської області у 2013 
році”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

З М І С Т 
 
Передмова …...........................................................................…………………………… 3 
Скорочення і умовні позначення у довіднику.……………………………….……… 3 

 
1. Основні геополітичні та соціально-економічні характеристики 

 
1.1 Географічна характеристика………………………………………...……….…... 9 
1.2 Чисельність населення............................................................................................ 10 
1.3 
1.4 
1.5 

Кількість легалізованих об‘єднань громадян........................................................ 
Основні соціально-економічні показники............................................................. 
Індекси основних соціально-економічних показників......................................... 

10 
11 
13 

 
2. Ціни і тарифи 

 
2.1 Індекси споживчих цін у 2005–2013 рр………………..………......…………..… 14 
2.2 Індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг …………………... 14 

 
3. Єдиний державний реєстр підприємств та організацій 

 
3.1 Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами………….. 17 

 
4. Промисловість   

 
4.1 Індекси промислової продукції за видами діяльності …………………………. 19 
4.2 Споживання окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти ................................................................................................ 20 
 

5. Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство          
 
5.1 Продукція сільського господарства........................................................................ 23 
5.2 Індекси продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств........ 23 
5.3 Частка господарств населення у загальному обсязі виробництва  продукції 

сільського господарства ………………………………………………………...... 24 
5.4 Виробництво сільськогосподарської продукції на одну особу населення …… 24 
5.5 Кількість діючих підприємств за організаційно-правовими формами 

господарювання у 2013 році.................................................................................... 25 
5.6 Розподіл діючих сільськогосподарських підприємств за розміром 

сільськогосподарських угідь у 2013 році………………………………………... 25 
5.7 Парк тракторів та комбайнів в сільськогосподарських підприємствах ……..... 26 
5.8 Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими 

підприємствами................................................................................................................. 26 
5.9 Середні ціни реалізації продукції сільського господарства 

сільськогосподарськими підприємствами………………………………………..... 27 
5.10 Загальна земельна площа і розподіл сільськогосподарських угідь по 

землевласниках і землекористувачах на 1 січня 2014 року ................………..... 27 



 

  

 

5.11 Посівні площі сільськогосподарських культур в усіх категоріях 
господарств…………………………………..........................................…………. 28 

5.12 Зібрані площі, валові збори та урожайність основних сільськогосподарських 
культур в усіх категоріях господарств…………………………………………... 29 

5.13. Питома вага категорій господарств у виробництві продукції  рослинництва..   30 

5.14 Поголів‘я продуктивної худоби по категоріях господарств .................………..  31 

5.15 Виробництво основних видів продуктів тваринництва по категоріях 
господарств.............................................................................................................. 31 

5.16 Виробництво м‘яса по видах в господарствах усіх категорій............................. 32 

5.17 Продуктивність худоби та птиці по категоріях господарств ………………….. 33 

5.18 Середня вага голови худоби, яка продана підприємствам і організаціям 
м‘ясної промисловості всіма категоріями господарств ………………………..  33 

5.19 Основні показники мисливського господарства ……………………………….. 34 

5.20 Основні показники ведення лісового господарства ……………………………. 35 

5.21 Добування водних біоресурсів……………………………….…….......................  36 

5.22 Добування водних біоресурсів за видами водоймищ ………………………….. 36 

5.23 Добування водних біоресурсів за видами ............................................................. 36 
   

6. Інвестиції та будівельна діяльність 
 

6.1 Капітальні інвестиції................................................................................................ 37 
6.2 Прийняття в експлуатцію окремих виробничих потужностей ………………... 38 
6.3 Прийняття в експлуатцію об‘єктів соціальної сфери........................................... 38 
6.4 Прийняття в експлуатцію загальної площі житла та кількість збудованих 

квартир……………………………………………………………………………... 39 
6.5 Розподіл обсягів виконаних будівельних робіт за видами будівельної 

продукції…................................................................................................................ 39 
6.6 Індекси будівельної продукції за видами............................................................... 39 
   

7. Транспорт і зв‘язок 
 

7.1 Відправлення (перевезення) вантажів за видами транспорту …………………. 40 
7.2 Вантажооборот за видами транспорту ………………………………………….. 41 
7.3 Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту ……………….. 41 
7.4 Пасажирооборот за видами транспорту……………………………………….... 41 
7.5 Доходи підприємств від надання послуг пошти та зв‘язку ................................. 42 
7.6 Доходи підприємств від надання послуг пошти та зв‘язку населенню.............. 43 
7.7 Продукція (послуги) підприємств пошти та зв’язку загального користування 43 
7.8 Наявність засобів зв‘язку ........................................................…………………… 44 



 

8. Зовнішньоекономічна діяльність 
 

8.1 Зовнішня торгівля товарами за країнами світу………………………………….. 46 
8.2 Зовнішня торгівля послугами за країнами світу………………………………... 50 
8.3 Прямі іноземні інвестиції в економіку області у 2013 році................................. 54 

 

9. Оптова та роздрібна торгівля, ресторанне господарство 
 
9.1 Товарна структура оптового товарообороту у 2011–2013 роках………..……… 56 
9.2 Обсяг укладених угод на біржах………………………………………………..... 60 
9.3 Кількість бірж........................................................................................................... 61 
9.4 Роздрібний товарооборот підприємств............………….……………………….. 61 
9.5 Роздрібний товарооборот підприємств у міських поселеннях і сільській 

місцевості у розрахунку на одну особу.................................................................. 61 
9.6 Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту в торговій мережі 

підприємств за товарами…………………………………………………………. 62 
9.7 Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств  

у розрахунку на одну особу..................................................................................... 63 
9.8 Продаж продовольчих товарів через торгову мережу підприємств.................... 63 
9.9 Продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів через торгову мережу та  

мережу ресторанного господарства підприємств....…………………………...... 64 
9.10 Роздрібний продаж окремих непродовольчих товарів та товарних груп через 

торгову мережу підприємств…………………………………………………....... 64 
   

10. П о с л у г и 
 

10.1 Діяльність підприємств сфери послуг …………………………………………... 65 
10.2 Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності………………....  66 
   

11. Наука та інновації 
 

11.1 Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами 
організацій (підприємств), за видами…................................................................. 71 

11.2 Кількість спеціалістів, які виконували науково-технічні роботи……………… 72 
11.3 Кількість наукових організацій за галузями наук................................................. 72 
11.4 Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами 

організацій (підприємств), за галузями наук......................................................... 72 
11.5 Розподіл спеціалістів з науковими ступенями, зайнятих в економіці, за 

віковими групами та статтю.................................................................................... 73 
11.6 Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації..................….. 73 
11.7 Впровадження інновацій на промислових підприємствах................................... 73 
11.8 Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації впродовж 

2011–2013 років, за типами інновацій за видами діяльності................................ 
 

74 



 

  

 

 
11.9 Кількість промислових підприємств, що реалізовували інноваційну 

продукцію, за видами діяльності у 2013 році........................................................ 75 
11.10 Кількість підприємств та кількість використаних передових технологій за 

видами економічної діяльності у 2013 році……………………………………... 76 
 

12. Населення 
 

12.1 Кількість населення .............………………………………………….…................... 78 
12.2 Загальний приріст (скорочення) чисельності населення у 2005–2013 роках…. 78 
12.3 Природний рух населення……………………………………………………..….. 79 
12.4 Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року………………………………..…. 80 
12.5 Міграційний приріст (скорочення) чисельності населення…………………..… 80 
12.6 Основні напрямки міграції населення у 2013 році..…………………………..… 80 
  

 
 

13. Зайнятість населення                                             
 

13.1 Економічна активність населення ........................................................………..… 82 
13.2 Попит, пропозиція та працевлаштування робочої сили за видами економічної 

діяльності у 2013 році…………………………………………………………….. 
 

83 
13.3 Середньорічна кількість штатних працівників за видами економічної 

діяльності................................................................................................................... 84 
  

 
 

14. Доходи і витрати населення                                              
 

14.1 Доходи та витрати населення……………………………………………………. 87 
14.2 Структура доходів населення у 2013 році...…….………………………….…… 88 
14.3 Структура витрат та заощаджень населення у 2013 році…..………………….. 88 
14.4 Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата найманих 

працівників………………………………………………………………………… 89 
14.5 Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників за 

видами економічної діяльності ………………………………………………….. 90 
14.6 Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників за 

видами промислової діяльності …. ………………………………………….….. 91 
14.7 Грошові витрати домогосподарств …………………………………………....… 92 
14.8 Структура грошових витрат домогосподарств ………......……………….……. 92 
14.9 Сукупні витрати домогосподарств .............…………………………….……….. 93 
14.10 Структура сукупних витрат домогосподарств ……….......……………….……. 93 
14.11 Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних 

доходів ..…………………………………………………………………………... 94 
 



 

 

15. Освіта 
                                                                                                                      

 

15.1 Дошкільні заклади ………………………………………………………………... 96 
15.2 Загальноосвітні навчальні заклади ………………………………………..……...  96 
15.3 Кількість осіб, які навчалися у навчальних  закладах ……………………..……  97 
15.4 Випуск учнів загальноосвітніми навчальними закладами……………….…….. 97 
15.5 Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах………..…… 98 
15.6 Професійно-технічні навчальні заклади……………………………………..…... 98 
15.7 Вищі навчальні заклади ……………………………………………………….…. 99 

 

 

16. Правопорушення      
 

16.1 Кількість зареєстрованих злочинів за окремими видами .......................………. 101 
16.2 Злочинність, пов’язана з наркотичними, сильнодіючими засобами та 

прекурсорами……………………………………………………………………..…. 101 
16.3 Склад неповнолітніх, які перебували на обліку у підрозділах кримінальної 

міліції у справах неповнолітніх…………………………………………………... 102 
16.4 Склад засуджених………………………………………………………………..... 102 

 

17. Навколишнє природне середовище 
 

17.1 Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря… 104 
17.2 Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення за видами економічної діяльності     
у 2013році................................................................................................................. 105 

 

     18. Окремі міжрегіональні порівняння………….……...     106 
 
 



 

  

 

1.4. Основні соціально-економічні показники 
 

 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
        

Доходи населення, млн.грн. 9392 20424 21351 26194 29646 33484 349531 

        

Індекс споживчих цін 
(грудень до грудня 
попереднього року), відсотків   111,4 122,3 

 
111,5 

 
109,0 103,5 99,5 

 
 

100,3 
        

Індекс цін реалізації продукції 
сільськогосподарськими 
підприємствами (відсотків до 
попереднього року) 109,2 122,6 103,0 127,0 109,6 109,3 90,3 
        

Кількість суб‘єктів ЄДРПОУ  24123 27669 28378 28860 28963 28974 29445 
        

Продукція сільського 
господарства (у постійних 
цінах 2010р.), млн.грн. 8257,1 10833,4 11809,4 12318,3 14489,1 14028,8 

  
14933,71 

рослинництва 5733,5 6817,1 6881,4 6360,8 8540,5 8106,3 9031,11 

тваринництва 2523,6 4016,3 4928,0 5957,5 5948,6 5922,5 5902,61 

        

Прийняття в експлуатацію 
загальної площі житла, тис.м2 161 

 
163 

 
145 187 111 131 130 

        

Обсяг реалізованих послуг  
(у ринкових цінах), млн.грн. 

 
1127,1 2370,7 3241,2 3535,4 3815,9 5108,4 5427,5 

      у тому числі населенню 442,4 931,6 976,0 1050,4 1137,9 1226,8 1214,8 
        

Відправлення (перевезення) 
вантажів усіма видами 
транспорту2, млн.т 53,6 

 
40,8 

 
32,7 31,1 40,8 36,1 31,6 

        

Відправлення (перевезення) 
пасажирів транспортом 
загального користування3,  
млн. осіб 

 
150,5 

 
131,5 

 
115,7 123,6 134,0 114,2 107,0 

        

Роздрібний товарооборот 
підприємств  (у фактичних 
цінах), млн.грн. 1751,9 4558,4 4440,1 5570,6 7096,9 7907,6 8421,8 
        

Зовнішня торгівля товарами, 
млн.дол.США          
         експорт 339,5 867,0 535,3 672,7 1058,4 1007,6 770,7 
         імпорт 310,2 1022,9 339,2 378,4 796,9 1189,2 1119,0 
 



 

Продовження табл. 1.4 

 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
        
Зовнішня торгівля послу-
гами, млн.дол.США          

 

         експорт 5,6 20,4 12,1 11,6 12,2 25,5 26,7 
         імпорт 12,0 29,3 19,9 20,5 13,9 12,7 20,4 
        

Кількість постійного насе-
лення (на кінець року), тис.  

 
1337,8 

 
1300,6 1291,6 1281,7 1273,7 1265,3 1256,3 

        

Природний приріст, 
скорочення населення        
       тис. осіб –14,7 –10,9 –9,4 –9,4 –8,4 –7,9 –8,4 
       на 1000 населення –10,9 –8,4 –7,2 –7,2 –6,6 –6,1 –6,6 
        

Кількість зайнятих (у віці 
15–70 років, за методоло-
гією МОП), тис.  578,7 

 
583,1 561,7 564,9 566,4 562,7 562,1 

        

Кількість безробітних  
(у віці 15–70 років, за  
методологією МОП), тис.  

 
 

62,9 

 
 

51,9 68,1 62,4 57,7 55,8 55,2 
        

Рівень безробіття (за мето-
дологією МОП), відсотків 

 
9,8 

 
8,2 10,8 9,9 9,2 9,0 8,9 

        

Середньорічна кількість 
найманих працівників4, тис.  

 
308,3 

 
300,9 279,3 272,1 265,0 261,9 247,4 

        

Середньомісячна номіналь-
на заробітна плата4, грн. 

 
642 

 
1459 1532 1835 2155 2508 2682 

 
________________ 
1 Тут і надалі (табл.1.5) – попередні дані. 
2 Тут і надалі (табл.1.5) – з урахуванням комерційних вантажних перевезень, виконаних 

фізичними особами–підприємцями. 
3 Тут і надалі (табл.1.5) – з урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень, 

виконаних фізичними особами – підприємцями. 
4 Тут і надалі (табл.1.5) – до 2009р. включно дані наведені без урахування найманих 
працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, 
починаючи з 2010р. – по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених 
підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Безпосереднє порівняння даних 
2010–2013рр. з аналогічними даними попередніх років є некоректним. 



 

  

 

 

1.5. Індекси основних соціально-економічних показників 
 

(відсотків до попереднього року) 

 

________________ 
1 Див. першу виноску до табл.1.4. 

2  Див. другу виноску до табл.1.4. 
3  Див. третю виноску до табл.1.4.  
4 Див. четверту виноску до табл.1.4.  

 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Реальний наявний  доход 
населення 122,7 108,5 88,7 115,1 107,7 111,1 104,5 
Продукція промисловості  113,6 133,0 70,5 117,1 103,4 94,9 95,2 
Продукція сільського 
господарства  106,6 129,6 109,0 104,3 117,6 96,8 106,51 

Прийняття в експлуатацію 
загальної площі житла  103,3 79,9 88,7 128,9 59,7 117,7 98,9 
Відправлення (перевезення) 
вантажів усіма видами 
транспорту2 156,2 124,7 79,7 95,4 131,2 88,7 87,3 
Відправлення (перевезення) 
пасажирів транспортом 
загального  користування3 82,0 101,5 88,0 106,9 108,5 86,6 93,6 
Роздрібний товарооборот 
підприємств (у порівнянних 
цінах) 107,9 124,5 83,4 112,9 114,4 108,5 106,1 
Обсяг реалізованих послуг (у 
порівнянних цінах) 115,2 107,6 85,7 101,9 102,1 127,4 103,5 
Зовнішня торгівля товарами        
         експорт 84,0 125,5 61,7 125,7 157,3 95,2 76,5 
         імпорт 138,3 206,7 33,2 111,5 210,6 149,2 94,1 
Зовнішня торгівля послугами        
         експорт 123,5 203,3 59,5 96,1 104,5 209,3 104,9 
         імпорт 107,4 192,9 67,8 103,0 67,7 91,9 160,5 
Кількість постійного  
населення (на кінець року) 98,8 99,1 99,3 99,2 99,4 99,3 99,3 
Кількість зайнятих 103,1 99,6 96,3 100,6 100,3 99,3 99,9 
Кількість безробітних (за 
методологією МОП) 86,6 98,3 131,2 91,6 92,5 96,7 98,9 
Середньорічна кількість 
найманих працівників4 99,1 99,1 92,8 х 97,4 98,8 94,5 
Середньомісячна номінальна 
заробітна плата4 138,2 134,5 105,0 122,8 117,4 116,4 107,0 
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