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Шановні користувачі статистичної інформації! 

 
Для задоволення Ваших інформаційних потреб Головне управління 

статистики у Черкаській області здійснює випуск статистичних видань, 
перелік яких представлено у каталозі. Статистичні збірники, бюлетені, 
доповіді, довідники, експрес-випуски та буклети містять широкий спектр 
інформації про соціально-економічний стан області за видами економічної 
діяльності або промислової (будівельної) діяльності, видами продукції, 
організаційними формами господарювання, містами обласного значення і 
районами області. 

Статистичні видання, що пропонуються у каталозі, будуть корисні в 
управлінській діяльності, плануванні, бізнесі, науковій роботі. Кожне 
видання представлено короткою анотацією щодо його змісту, періодичності 
та терміну виходу із друку. 

Презентаційні версії усіх статистичних збірників, що вийшли з  друку, 
розміщуються на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у 
рубриці «Статистичні видання». 

Крім видань, що пропонуються у каталозі, органами державної 
статистики на замовлення користувачів можуть бути підготовлені тематичні 
статистичні огляди, а також надаються відомості з Єдиного державного 
реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), розмір 
середньомісячної заробітної плати, інша статистична інформація та 
консультативно-методичні послуги.  

Підставою для надання статистичної інформації є письмовий запит 
замовника або договір на надання статистичної інформації.  

Каталог статистичних видань розміщено на офіційному веб-сайті 
Головного управління статистики за адресою: http://www.ck.ukrstat.gov.ua  у 
рубриці «Публікації» → «Каталог статистичних видань». 

Замовити статистичні видання, статистичну, аналітичну, довідкову 
інформацію можна: 
 з веб-сайту Головного управління статистики (сервіс «Замовлення 

статистичної інформації») 
 електронною поштою 
 поштою.  
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Методологічні пояснення 

 
Статистичний збірник  – це видання, яке готується за даними річної 

статистичної звітності та найбільш повно характеризує соціально-економічні 
явища. Основні показники збірника наводяться у динаміці за попередні роки, 
мають річну або більшу періодичність. Збірники, викладені у вигляді 
табличного матеріалу, можуть уміщувати методологічні пояснення, 
аналітичний та графічний матеріал. Вони поділяються на комплексні, 
галузеві та тематичні.  

Комплексний статистичний збірник – це збірник, підготовлений із 
залученням інформації різних галузей статистики, включаючи 
адміністративні дані, матеріали спеціальних досліджень тощо. Галузеві та 
тематичні збірники вміщують статистичну інформацію, яка найбільш повно 
характеризує конкретну галузь чи напрямок розвитку економіки або ж 
всебічно висвітлює обрану тему за ряд років. 

Статистичний бюлетень – це видання, викладене у вигляді 
табличного матеріалу, що вміщує оперативну періодичну статистичну 
інформацію, яка характеризує соціально-економічний розвиток регіону, і 
може включати короткострокову динаміку основних показників (1–2 роки), 
методологічні пояснення та графічний матеріал.  

Доповідь – це інформаційно-аналітичний матеріал, який уміщує 
оперативну та/або періодичну статистичну інформацію, подається у вигляді 
тексту і може бути доповнений таблицями та діаграмами. Доповідь усебічно 
характеризує соціально-економічне становище регіону або розвиток 
конкретного виду економічної діяльності. 

Експрес-випуск – оперативна статистична інформація з окремих 
актуальних питань за результатами державних статистичних спостережень.  

Буклет – це невелика за обсягом статистична довідка щодо основних 
показників соціально-економічного становища регіону або узагальнена 
інформація за окремою тематикою чи галуззю в динаміці за останні 2-3 роки, 
що випускається з метою  реклами або презентації. 

Довідник (бізнес-карта) – публікація, яка містить систематизовану 
інформацію щодо переліків підприємств певної галузі, їх реквізитів, видів 
діяльності, переліків продукції та ін. 
 

Формат надання статистичної інформації 

 – книга (паперова версія) 

 – веб-сайт (електронна версія) 

 – флешка 
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І. ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА 
 
ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ 

Телефон для довідок: (0472) 36-16-98, 36-17-03 
 

 
СТАТИСТИЧНІ БЮЛЕТЕНІ 

"Витрати і ресурси домогосподарств Черкаської області у 2015 році" 
(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) 

Містить інформацію за даними вибіркового обстеження умов життя 
домогосподарств щодо життєвого рівня населення області, його 
характеристики за структурою доходів та витрат, дані щодо споживання 
продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня 
матеріальної забезпеченості домогосподарств; показники диференціації 
населення за рівнем матеріального добробуту.  

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  грудень 150 

 
"Витрати і ресурси домогосподарств Черкаської області" 

Містить щоквартальні підсумки вибіркового обстеження умов життя 
домогосподарств. Наведено інформацію щодо життєвого рівня населення 
області, його характеристики за структурою доходів, ресурсів та витрат, а 
також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів і 
послуг. 

 Термін видання: Кількість сторінок: 

  березень, червень,                               
вересень, листопад 16 

 
ДОПОВІДІ 

"Стан здоров’я населення  
Черкаської області у 2015 році"  

Містить підсумки опитування членів домогосподарств щодо 
самооцінки стану здоров’я, наявності хронічних захворювань або проблем зі 
здоров’ям, впливу захворювань на повсякденну працездатність та життєву 
активність, інформацію щодо рівнів доступності медичної допомоги, 
можливості придбання ліків і медичного приладдя, а також причин, з яких 
вони виявилися недоступними. Доповідь містить показники щодо 
розповсюдженості тютюнокуріння серед населення у віці 12 років і 
старшому. 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  квітень 24 

 

 
БУКЛЕТ 

«Харчування в домогосподарствах Черкаської області у 2014 році» 
 Термін видання: Кількість сторінок: 

  лютий 2 
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НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО 

Телефон для довідок: (0472) 36-16-83 
 
 
 

СТАТИСТИЧНІ БЮЛЕТЕНІ 
 
"Житловий фонд Черкаської області у 2015 році" 
 Містить статистичну інформацію про площі житлових приміщень, 
характеристики житлових будинків за їх основними ознаками, руху 
житлового фонду, кількості квартир, обладнання квартир різними видами 
благоустрою, наявності гуртожитків, ветхого та аварійного житла. 
Інформація розподілена по   по міських поселеннях і сільській місцевості, по 
районах та містах обласного значення. 
\ 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  червень 25 

 
 
  

 

ЕКСПРЕС-ВИПУСК 
 

"Про оплату населенням житлово-комунальних послуг в області" 
 Термін видання:   

01.02, 29.02, 30.03, 29.04, 31.05, 01.07, 29.07, 
30.08, 30.09, 31.10, 30.11, 30.12 

 
 
 
 
 
 

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ 
Телефон для довідок: (0472) 36-16-83 

 
СТАТИСТИЧНІ ЗБІРНИКИ 

 
 

“Адміністративно-територіальний устрій та чисельність наявного 
 населення Черкаської області на 1 січня 2016 року” 

 

Містить дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць 
області, щільність розміщення населення на території області, чисельність 
наявного населення та складові його формування: народжуваність, 
смертність, міграційний рух. Інформація розподілена  по містах, районах, 
селищах міського типу. Наведені групування адміністративно-
територіальних одиниць області по чисельності населення. 

 
 Термін видання: Кількість сторінок: 

  червень 34 
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“Розподіл постійного населення Черкаської області 
 за статтю та віком на 1 січня 2016 року” 
         

Містить дані про зміни статево-вікового складу постійного населення, 
показники демографічного навантаження, середній вік. Інформація 
розподілена по районах, містах обласного значення, міських поселеннях та 
сільській місцевості. Наведені дані про розподіл населення адміністративно-
територіальної одиниці за статтю та віком. 

 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  вересень 70 

 

 
"Жінки та чоловіки Черкаської області" 
  

У гендерному аспекті представлені дані про чисельність населення, 
питому вагу окремих вікових груп у загальній чисельності населення, 
середню очікувану тривалість життя, середній вік, чисельність хворих, 
освіту, підготовку спеціалістів і вищих навчальних закладах області, 
чисельність кандидатів та докторів наук, розподіл населення за економічною 
активністю, рівень безробіття, зайнятість населення, середньомісячну 
заробітну плату працівників, злочинність.  
  

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  жовтень 110 

 
 

ДОПОВІДІ 
 

"Жінки та чоловіки області: соціально-демографічні аспекти" 
 
 Видання містить дані про чисельність населення області, питому вагу 
окремих вікових груп у загальній чисельності населення, середню очікувану 
тривалість життя, середній вік, розподіл населення за економічною 
активністю, безробіття, зайнятість, середньомісячну заробітну плату, 
злочинність.  

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  вересень 35 

 
 

ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ 
 

"Демографічна ситуація в області " 
 

 Термін видання:   щомісячно: 19.01, 22.02, 18.03, 18.04, 19.05, 
17.06, 18.07, 17.08, 16.09, 18.10, 16.11, 19.12 
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РИНОК ПРАЦІ 
Телефон для довідок: (0472) 36-16-98, 36-16-93 

 

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ 
 

СТАТИСТИЧНІ ЗБІРНИКИ 
 
"Економічна активність населення Черкащини"  
          

 Містить інформацію,  що характеризуює стан економічної активності, 
зайнятості та безробіття населення віком 15–70 років на ринку праці 
Черкаської області. Також наведено дані щодо основних показників 
зареєстрованого ринку праці, що базуються на інформації адміністративних 
реєстрів державної служби зайнятості та даних підприємств, установ, 
організацій. У збірнику розкриваються методологічні та організаційні 
питання обстеження, надаються необхідні пояснення щодо методології 
визначення основних показників ринку праці, методів побудови вибірки 
домогосподарств та оцінки надійності даних. Також публікація містить 
короткий аналітичний огляд стану ринку праці. 

Більшість показників наведено за 2011–2015рр. 
Інформація отримана за даними матеріалів вибіркових обстежень. 

  
 Термін видання: Кількість сторінок: 

  жовтень 76 
 
 

СТАТИСТИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
 
"Ринок праці Черкащини" 

 
Містить інформацію, яка базується на звітності державної служби 

зайнятості: вивільнення працівників, попит на робочу силу та 
працевлаштування незайнятого населення, кількість безробітних та рівень 
зареєстрованого безробіття. 

 
 Термін видання: Кількість сторінок: 

  щоквартально, І декада 11 
 

ЕКСПРЕС-ВИПУСК 
 

"Економічна активність населення області" 
 

  Термін видання:   щоквартально: 30.03, 30.06, 28.09, 28.12 
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ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
 

СТАТИСТИЧНІ БЮЛЕТЕНІ 
 

"Праця в економіці Черкаської області" 
 

Містить інформацію про кількість працівників та заробітну плату за 
видами економічної діяльності, по містах та районах, розподіл кількості 
працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати. 

 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  щоквартально, ІІ декада 36 

 
"Заробітна плата та стан її виплати 
 в економіці Черкаської області" 

 

Наведені дані щодо кількості працівників та розмірів заробітної плати 
за видами економічної діяльності, містить інформацію щодо заборгованості 
із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності, по містах та 
районах, за джерелами утворення, співвідношення невиплаченої та 
нарахованої до виплати заробітної плати. Висвітлюються дані стосовно 
кількості працівників, яким своєчасно не виплатили заробітну плату. 

 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  щомісячно, ІІІ декада 25 

 
 

ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ 
 
"Стан виплати заробітної плати області" 
 

   Термін видання:   
щомісячно: 01.02, 29.02, 29.03, 28.04, 30.05, 
29.06, 28.07, 29.08, 28.09, 28.10, 29.11, 28.12 

 
"Кількість і робочий час штатних працівників  
за видами економічної діяльності області" 
 

   Термін видання:   щомісячно: 29.01, 01.03, 30.03, 29.04, 30.05, 
30.06, 29.07, 30.08, 29.09, 31.10, 30.11, 29.12 

 
"Заробітна плата штатних  працівників області" 
 

  Термін видання:   щомісячно: 29.01, 01.03, 30.03, 29.04, 30.05, 
30.06, 29.07, 30.08, 29.09, 31.10, 30.11, 29.12 
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"Розподіл кількості працівників  
за розмірами заробітної плати області" 
 

  Термін видання:    щоквартально: 17.02, 18.05, 17.08, 17.11 
 
"Кількість, відпрацьований час та середньомісячна  
заробітна плата штатних працівників по містах і районах" 
 

  Термін видання:    щоквартально: 19.02, 20.05, 19.08, 21.11 
 
 
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 Телефон для довідок:      (0472) 36-16-77 

 
 

ЕКСПРЕС-ВИПУСК 
 

"Про надання населенню субсидій області" 
 

  Термін видання:   щомісячно: 21.01, 22.02, 22.03, 21.04, 23.05, 
22.06, 21.07, 22.08, 21.09, 24.10, 22.11, 21.12 

 
 
 
ІІІ. ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 
 
 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
 

БУДІВНИЦТВО 
Телефон для довідок: (0472) 36-16-83 

 
 

СТАТИСТИЧНІ БЮЛЕТЕНІ 
 

"Виконання будівельних робіт підприємствами області" 
 
Вміщує інформацію про обсяги виконаних будівельних робіт за видами 

економічної діяльності, капітального і поточного ремонту, реалізованої 
продукції по містах та районах. 

 
  Термін видання: Кількість сторінок: 

  щомісячно, 25 число 8 
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"Прийняття в експлуатацію житла в області" 

 
Вміщує інформацію про обсяги прийнятого в експлуатацію житла в 

цілому по області та по містах і районах (у т.ч. сільській місцевості), 
розподіл обсягів прийнятого в експлуатацію житла за характером 
будівництва, за видами будівель, за поверховістю, за будівельними 
матеріалами зовнішніх стін, а також дані щодо квартир з розподілом їх за 
кількістю кімнат та видами обладнання, яким вони упорядковані. 

 
 Термін видання: Кількість сторінок: 

  щоквартально 19 
 

 
 
 

СТАТИСТИЧНИЙ ДОВІДНИК 
 
„Бізнес-карта підприємств Черкаської області, 
 що виконують будівельні роботи” 

 
У довіднику відображена інформація про великі, середні та вагомі за 

обсягами малі підприємства, які займаються будівельною діяльністю.  
  У розрізі районів по кожному підприємству відображена наступна 
інформація: повна назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження, телефон, 
при наявності факс, прізвище, ім’я та по-батькові керівника, види 
будівельних робіт. 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  липень 55 

 
 
 

ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ 
 

"Виконання будівельних робіт області" 
 
 
 

 Термін видання:   щомісячно: 25.01, 23.02, 23.03, 22.04, 24.05, 
22.06, 22.07, 23.08, 22.09, 24.10, 22.11, 22.12 

 
"Прийняття в експлуатацію житла області" 
 
 
 

 Термін видання:   щоквартально: 18.02, 18.05, 17.08, 17.11 
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ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
Телефон для довідок: (0472) 36-06-56 
 

 
СТАТИСТИЧНІ БЮЛЕТЕНІ 

 
"Мережа роздрібної торгівлі підприємств  
Черкаської області на 1 січня 2016 року" 

 
Містить інформацію про наявність підприємств (юридичних осіб), які 

здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі за видами економічної 
діяльності,  про діючі місцеві одиниці (структурні підрозділи) роздрібної 
торгівлі (магазини, кіоски, автозаправні станції тощо), які належать 
підприємствам торгівлі або знаходяться на балансі неторгових підприємств, 
установ в цілому по області, по містах та районах. Дані по містах і районах 
наведені з урахуванням міжрайонного обміну.  

 
 Термін видання: Кількість сторінок: 

  ІІ декада травня 46 
 
 
"Товарна структура роздрібного та оптового товарообороту 
підприємств по Черкаській області" 

 
Містить інформацію про основні показники розвитку роздрібної 

торгівлі; товарну структуру роздрібного та оптового товарообороту; продаж 
споживчих товарів виробництва України у торговій мережі; продаж товарів 
на одну особу населення; індекси фізичного обсягу товарообороту по 
товарних групах (до відповідного періоду минулого року) в цілому по 
області, по містах і районах. Дані по містах і районах наведені з урахуванням 
міжрайонного обміну. 

 
 Термін видання: Кількість сторінок: 

  ІІ декада травня, 
червня, вересня, 

 ІІІ декада грудня 
62 
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"Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту  
підприємств за товарними групами по області за 2015 рік" 

 
Містить інформацію про індекси фізичного обсягу продажу 

продовольчих товарів, включаючи ресторанне господарство, та 
непродовольчих товарів; індекси споживчих цін на окремі групи товарів. 

 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  ІІІ декада травня 12 

 
 

 
ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ 

 

"Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів  
і газу через АЗС області" 
 

 Термін видання:   
щомісячно: 27.01, 25.02, 25.03, 27.04, 25.05, 
27.06, 27.07, 26.08, 27.09, 26.10, 25.11, 27.12 

 
"Структура роздрібного товарообороту підприємств області" 
 

 Термін видання:   
щоквартально: 19.05, 27.06, 26.09, 26.12 

 
"Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі області" 
 

 Термін видання:   
щоквартально: 13.05, 24.06, 15.09, 22.12 

 
"Мережа роздрібної торгівлі на 1 січня 2016 року" 
 

 Термін видання:   
річний: 26 травня 

 
"Наявність і використання торгової мережі 
на ринках області на 1 січня 2016 року" 
 

 Термін видання:   
річний: 29 березня 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 
Телефон для довідок: (0472) 36-16-76, 36-06-59 

 
СТАТИСТИЧНІ ЗБІРНИКИ 

 

"Діяльність суб’єктів господарювання 
 Черкаської області у 2015 році"  

  

Містить інформацію, що характеризує стан та тенденції розвитку 
суб‘єктів господарювання (з урахуванням фізичних осіб-підприємців): 
кількість суб’єктів господарювання, зайнятість, обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг). А також висвітлено показники щодо витрат на оплату 
праці, активів і пасивів, дебіторської та кредиторської заборгованості, 
фінансових результатів і рентабельності діяльності підприємств за 2010–2015 
роки. 

Показники наведено за розмірами суб’єктів господарювання відповідно 
до діючого законодавства.  

Дані висвітлено за видами економічної та промислової діяльності в 
цілому по області, в розрізі районів та міст обласного підпорядкування, 
регіонів України. 

 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  грудень 300 

 
 
 

ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ 
 

"Фінансові результати діяльності великих  
та середніх підприємств області" 
 

     Термін видання:   щоквартально: 15.04, 27.05, 29.08, 25.11 
 
 
 

"Фінансові результати діяльності підприємств за їх розмірами у розрізі 
міст та районів за 2015 рік (без урахування зміни ОВД)" 

 
     Термін видання:   червень 

 
 
"Основні структурні показники діяльності підприємств за їх розмірами  
у розрізі міст та районів за 2015 рік (без урахування зміни ОВД) " 

 
     Термін видання:   щоквартально: 15.04, 27.05, 29.08, 25.11 
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ЕНЕРГЕТИКА 
Телефон для довідок: (0472) 36-07-04, 36-06-56 

 
 
 

ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ 
 

"Використання енергетичних матеріалів  
та продуктів перероблення нафти області" 
 

 Термін видання:   річний: 21 червня 
 
"Ефективність використання паливно-енергетичних  
ресурсів у 2015 році" 
 

 Термін видання:    річний: 21 червня 
 

 
 
 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
Телефон для довідок: (0472) 36-16-88,36-06-57 

 
 

СТАТИСТИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
 

"Капітальні інвестиції в Черкаській області" 
 
Вміщує інформацію про освоєні обсяги та структуру капітальних 

інвестицій за видами економічної діяльності, окремими видами матеріальних 
активів, джерелами фінансування по містах та районах. 

 
 Термін видання: Кількість сторінок: 

   щоквартально  17 
 

 
ЕКСПРЕС-ВИПУСК 

 

"Капітальні інвестиції" 
 

     Термін видання:       щоквартально: 25.02, 26.05, 29.08, 25.11 
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НАВКОЛИШНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
Телефон для довідок: (0472) 36-16-80 
 
 

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК 
 
“Довкілля Черкащини” 

 
Містить інформацію за ряд років про техногенне навантаження на 

навколишнє природне середовище, наявність та промислове використання 
водних і земельних ресурсів, економічний механізм природокористування, 
заходи, що сприяють збереженню довкілля. Широка система економічних та 
екологічних показників відображає ведення лісового та мисливського 
господарства, лісовий та заповідний фонди області, наявність диких тварин у 
природі. У збірнику наводяться дані в розрізі регіонів України. 

 
 Термін видання: Кількість сторінок: 

  жовтень  200 
 
 
 

ДОПОВІДЬ 
 
“ Екологічна ситуація у Черкаській області ” 

 

У доповіді наведена інформація, яка характеризує техногенне 
навантаження на навколишнє природне середовище, зокрема, надходження 
шкідливих речовин у повітря від стаціонарних та пересувних джерел 
забруднення, охорона та використання водних ресурсів, наявність, утворення 
та розміщення відходів. Окремі розділи доповіді висвітлюють економічні та 
екологічні показники ведення лісового та мисливського господарства, 
лісовий та заповідний фонд області, а також економічний механізм 
природокористування. 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  III декада травня 45 
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ПОСЛУГИ 
Телефон для довідок: (0472) 36-16-83 

 
 

 
СТАТИСТИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 
Діяльність підприємств сфери послуг області за 2015 рік" 
 

Містить інформацію про діяльність підприємств сфери нефінансових 
послуг, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності та 
обсяг реалізованих нефінансових послуг  за видами економічної діяльності та 
в розрізі міст та районів. 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  березень 15 

 
 

ЕКСПРЕС-ВИПУСК 
 
"Діяльність підприємств сфери послуг області" 
 
 

 Термін видання:   
щоквартально: 29.02, 26.05, 29.08, 28.11  

 
 
 
 
 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Телефон для довідок: (0472) 36-06-57 

 
СТАТИСТИЧНИЙ ДОВІДНИК 

 

“ Бізнес-карта підприємств Черкаської області, які займаються 
промисловою діяльністю ” 

 

Містить інформацію по колу великих, середніх та вагомих за обсягами 
малих підприємств у розрізі основних видів промислової діяльності, міст та 
районів. По кожному підприємству наведені дані: повна назва, 
ідентифікаційний код, юридична та фактична адрес, телефон, при наявності – 
телефакс, прізвище, ім’я та по-батькові керівника, основні види продукції, 
що виробляються на підприємстві. 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  грудень 440 
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ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ 

 

"Підсумки роботи промисловості області" 
 

 Термін видання:   щомісячно: 22.01, 25.02, 23.03, 22.04, 24.05, 
23.06, 22.07, 23.08, 22.09, 24.10, 23.11, 22.12 

 
"Обсяг реалізованої промислової продукції  
за основними видами діяльності" 
 

 Термін видання:   щомісячно: 02.02, 04.03, 04.04, 05.05, 02.06, 
05.07, 02.08, 05.09, 04.10, 03.11, 05.12 

 
 

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
Телефон для довідок: (0472) 36-16-80 

 
 

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК 
 

“Сільське господарство Черкащини” 
 

Містить основні показники, що характеризують соціально-економічний 
стан сільського господарства в цілому по області та районах за 2000–2015рр. 
В цілому знайшли своє відображення показники, що характеризують 
ресурсні можливості сільського господарства, обсяги виробництва 
сільськогосподарської продукції по категоріях господарств та на душу 
населення, показники споживання основних продуктів харчування 
населенням області, а також характеристика матеріально-технічної бази 
сільського господарства та її використання. Крім того, у збірнику подаються 
дані про обсяги виробництва продукції сільського господарства в розрізі 
регіонів України.  

 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  вересень 250 

 

 
СТАТИСТИЧНІ БЮЛЕТНІ 

 

“Збір урожаю сільськогосподарських культур  
плодів, ягід та винограду за 2015 рік” 
  

Містить дані про розміри посівних та зібраних площ, валові збори та 
урожайність сільськогосподарських культур в цілому по області та районах 
по категоріях господарств за 2015 рік. Також наведені дані загальних площ та 
площ у плодоносному віці, валові збори та урожайність плодоягідних 
насаджень. 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  березень  180 
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“Стан тваринництва області” 
 
Містить показники виробництва основних продуктів тваринництва, 

продуктивність худоби і птиці, а також чисельність основних видів худоби та 
птиці по категоріях господарств області, в розрізі районів по категорії 
господарств „сільськогосподарські підприємства” (крім малих).  

 
 Термін видання: Кількість сторінок: 

  щомісячно 30 
річна – лютий 80 

 
 
“Основні  економічні показники роботи сільськогосподарських 
підприємств за 2015 рік” 
 

Вміщує дані про основні економічні показники діяльності великих та 
середніх сільськогосподарських підприємств по області та районах. 

 
 Термін видання: Кількість сторінок: 

  червень 60 
 
 
“Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2016 року” 

 

Містить дані про посівні площі сільськогосподарських культур за 
категоріями господарств по області та районах. 

 
 Термін видання: Кількість сторінок: 

  липень 60 
 

 
СТАТИСТИЧНИЙ ДОВІДНИК 

 
 

“Бізнес-карта сільськогосподарських виробників та рибогосподарських 
підприємств” 

 

Довідник містить перелік підприємств, які займаються 
сільськогосподарською діяльністю, наданням послуг у рослинництві та 
тваринництві, а також вирощуванням та виловом риби, станом на 1 липня 
2016 року. 

У розрізі районів по кожному підприємству відображена наступна 
інформація: повна назва, ідентифікаційний код, КВЕД (класифікація видів 
економічної діяльності), місцезнаходження, телефон, при наявності телефакс, 
прізвище, ім’я та по-батькові керівника. 

 
 Термін видання: Кількість сторінок: 

   листопад 300 
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ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ 

 
 

"Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур, плодів 
та ягід у 2015 році (остаточні дані)" 
 

 Термін видання:    річний: 26 березня 
 
 
 

"Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподар-
ських культур  2015р." 
 

 Термін видання:     річний: 22 березня 
 
 
"Економічні результати сільськогосподарського виробництва у 2015 році 
(попередні дані)" 
 

 Термін видання:    річна: 04 квітня 
 
 
 
 
 
 
 

ТУРИЗМ 
Телефон для довідок: (0472) 36-16-77 

 
 

СТАТИСТИЧНІ БЮЛЕТЕНІ 
 
"Колективні засоби розміщування у Черкаській області у 2015 році" 
  

Бюлетень містить інформацію про мережу та діяльність колективних 
засобів розміщування області. 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  червень 20 

 
"Туристична діяльність у Черкаській області у 2015 році" 

 

Містить статистичну інформацію про мережу та діяльність суб’єктів 
туристичної діяльності у Черкаській області.  

 
 Термін видання: 

червень 
Кількість сторінок: 

70   
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ТРАНСПОРТ 
Телефон для довідок: (0472) 36-17-00, 36-16-77 

 
ЕКСПРЕС-ВИПУСК 

 

"Підсумки роботи транспорту області" 
 

 Термін видання:   щомісячно: 21.01, 22.02, 22.03, 21.04, 23.05, 
22.06, 21.07, 22.08, 21.09, 21.10, 22.11, 21.12 

 
 
 
 
 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
  

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ 
Телефон для довідок: (0472) 36-07-04, 36-06-56 

 
 

СТАТИСТИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
 
"Зовнішня торгівля товарами та послугами  
Черкаської області за 2015 рік" 

 
Містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та 

послугами порівняно з відповідним періодом попереднього року. Дані 
наводяться за країнами світу, за товарними групами, видами послуг, видами 
валют, в розрізі міст і районів області. 

Інформація підготовлена на основі даних Державної митної служби 
України і узагальнення поданої безпосередньо підприємствами статистичної 
звітності. 
 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  ІІ декада березня 34 

 
 
"Зовнішня торгівля товарами м.Черкаси" 

 
Містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами 

порівняно з відповідним періодом попереднього року.  
 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  щоквартально: ІІІ декада 34 
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ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ 

 

" Зовнішня торгівлія товарами області" 
 

 Термін видання:   щомісячно: 15.01, 16.02, 17.03, 15.04, 17.05, 
15.06, 18.07, 16.08, 15.09, 18.10, 15.11, 16.12 

 
 
" Зовнішня торгівля послугами області" 
 

 Термін видання: річна: 16 лютого   щоквартально:17.05, 16.08, 15.11 
 
 
 
 

ІНВЕСТИЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Телефон для довідок: (0472) 36-16-83 

 
 

СТАТИСТИЧНІ БЮЛЕТНІ 
 

"Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Черкаської області" 
 
Вміщує інформацію про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від 

нерезидентів в економіку області. Дані наводяться за країнами світу, видами 
економічної діяльності, а також по містах та районах області. Бюлетень 
випускається за 2015р. та за 1 півріччя 2016р. 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  лютий, серпень  15 

 
"Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності м.Черкаси" 

 
Вміщує інформацію про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від 

нерезидентів в економіку міста. Дані наводяться за країнами світу, видами 
економічної діяльності. Бюлетень випускається щоквартально. 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  лютий, травень, 

серпень, листопад 
13 

 
 

ЕКСПРЕС-ВИПУСК 
 
"Прямі інвестиції області" 
 

 Термін видання: річна: 18 лютого   щоквартально:18.05, 17.08, 16.11 
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НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ 

Телефон для довідок: (0472) 36-16-83 
 

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК 
 
“Наукова та інноваційна діяльність у Черкаській області” 

 
Містить основні дані, що характеризують сучасний стан наукової 

діяльності, підготовку наукових кадрів, сучасний стан інноваційної 
діяльності, патентно-ліцензійну діяльність. Показники наводяться у динаміці, 
кожний розділ містить короткий аналіз ситуації. 

 
 Термін видання: Кількість сторінок: 

  листопад 220 
 
 
 
 
 
 

ЦІНИ 
Телефон для довідок: (0472) 36-16-99 

 
 

ДОПОВІДЬ 
 
 «Зміни цін і тарифів на споживчому ринку 
 Черкаської області у 2015 році» 

 
Доповідь містить статистичну інформацію щодо зміни цін (тарифів) на 

товари та послуги по Черкаській області, а також інформацію про обсяги 
виробництва продуктів харчування та безалкогольних напоїв, інформацію 
щодо зміни обсягів роздрібного товарообороту та реалізованих послуг. 

 
 Термін видання: Кількість сторінок: 

  лютий 20 
 
 
 
 
 

ЕКСПРЕС-ВИПУСК 
 
"Індекси споживчих цін Черкаської області" 
 

 Термін видання:   щомісячно: 12.01, 10.02, 11.03, 12.04, 11.05, 
10.06, 12.07, 10.08, 12.09, 11.10, 10.11, 12.12 
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III. БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
 

                                                                                              

КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ 
Телефон для довідок: (0472) 36-16-93 

 
 

СТАТИСТИЧНІ ЗБІРНИКИ 
 
"Статистичний щорічник Черкаської області за 2015 рік" 

 
Збірник є основним щорічним статистичним виданням Головного 

управління статистики і містить широкий спектр статистичних показників 
соціально-економічного стану області порівняно з попередніми роками. 
Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами 
продукції, а також організаційно-правовими формами господарювання. 
Переважна більшість показників наводиться в розрізі районів та міст 
обласного підпорядкування. 

В окремий розділ виділено міжрегіональні зіставлення по окремих 
показниках соціально-економічного становища областей України. 

До всіх розділів збірника надані методологічні пояснення.  
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  ІІ декада вересня 500 

 
 
"Соціально-економічний паспорт району (міста)" 

 

Містить загальні відомості про район (місто), основні показники 
соціально-економічного становища у динаміці за 2000–2015 роки. Наведено 
інформацію щодо території та навколишнього середовища, кількість 
об'єднань громадян, статистичні показники щодо населення та його доходів, 
ринку праці, житла і комунальної інфраструктури, підприємницької 
діяльності, місцевих бюджетів, матеріальних та енергетичних ресурсів, 
інвестицій, роботи промисловості та сільського господарства, будівельної 
діяльності, торгівлі, послуг, інноваційної діяльності, транспорту та зв'язку, 
освіти, культури та відпочинку, соціального захисту, правопорушень. 

До усіх показників, наведених у збірнику надані методологічні 
пояснення. 

 
 Термін видання: Кількість сторінок: 

  ІІІ декада листопада 50 
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СТАТИСТИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
 

"Економічне та соціальне становище Черкаської області" 
 Щомісячне комплексне видання, яке містить дані оперативної звітності 
про показники економічного та соціального розвитку області. Показники 
розподілені, так і по районах та містах обласного значення, за видами 
економічної діяльності та у порівнянні з попередніми періодами. 
 

Термін видання: Кількість сторінок: 
  щомісячно: 29.01, 01.03, 29.03, 28.04, 

30.05, 30.06, 28.07, 31.08, 29.09, 31.10, 
29.11, 29.12 

120-150 

 
"Економічне та соціальне становище району, міста" 
 Щомісячне комплексне видання, яке містить дані про основні 
показники економічного та соціального розвитку району, міста. Показники 
оперативної звітності у порівнянні з попередніми періодами. наведено як по 
області в цілому, так і по районах та містах обласного значення. 
 

Термін видання: Кількість сторінок: 
  щомісячно: 29.01, 01.03, 29.03, 28.04, 

30.05, 30.06, 28.07, 31.08, 29.09, 31.10, 
29.11, 29.12 

120-150 

 
 

ДОПОВІДІ 
 

"Про соціально-економічне становище Черкаської області" 
Відображає комплексний економіко-статистичний аналіз широкого 

кола оперативних показників розвитку області. Містить текстовий, 
табличний і графічний матеріали, сформований за наступними розділами: 
промисловість, сільське господарство, капітальні інвестиції, будівництво, 
транспорт і зв'язок, послуги, зовнішньоекономічна діяльність, наукова та 
науково-технічна діяльність, внутрішня торгівля, ціни і тарифи, фінанси 
підприємств, доходи населення, ринок праці, демографічна та креміногенна 
ситуації. 

Термін видання: Кількість сторінок: 
  щомісячно: ІІІ декада 60 

 

 
"Про соціально-економічне становище м.Черкаси" 

Висвітлює оперативні показники соціально-економічного розвитку 
міста. Містить текстовий, табличний і графічний матеріали, сформований за 
наступними розділами: промисловість, капітальні інвестиції, будівництво, 
транспорт і зв'язок, послуги, зовнішньоекономічна діяльність, наукова та 
науково-технічна діяльність, внутрішня торгівля, фінанси підприємств, 
доходи населення, ринок праці, демографічна та креміногенна ситуації. 

 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  щомісячно: ІІІ декада 30 
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РЕГІОНАЛЬНА СТАТИСТИКА 
Телефон для довідок: (0472) 36-16-93 

 
СТАТИСТИЧНІ ЗБІРНИКИ 

 
"Регіональний розвиток Черкаської області" 

У збірнику публікуються дані про соціально-економічний стан районів 
і міст обласного підпорядкування області у 2015р. порівняно з попередніми 
роками. Наведені дані щодо території, кількості суб‘єктів ЄДРПОУ, 
основних показників, що характеризують діяльність економіки районів та 
стан демографічної ситуації, охорони здоров'я, освіти, культури та іншу 
тематичну інформацію. Показники розвитку економіки районів і міст 
наведені за основними видами економічної діяльності. 

До розділів надані методологічні пояснення. 
 Термін видання: Кількість сторінок: 

  ІІІ декада липня 350 
 
"Валовий регіональний продукт Черкаської області за 2014 рік" 

В збірнику наведено дані, щодо обсягів створеного в області валового 
регіонального продукту за 2004–2014 роки та валової доданої вартості за 
видами економічної діяльності за 2014 рік. Вміщено інформацію щодо 
структури та динаміки випуску товарів і послуг та валової доданої вартості 
області та внесок області в загальні обсяги по регіонах України.  

Наведено методологічні пояснення. 
В розділі “Міжобласні порівняння” використані дані статистичного 

збірника Держстату “Валовий регіональний продукт за 2014 рік”. 
 Термін видання: Кількість сторінок: 

   ІІІ декада червня 60 
 
 

ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ 
 
 

"Валовий регіональний продукт Черкаської області за 2015 рік" 
 Термін видання:   річний: 01 квітня 

 
"Індекси фізичного обсягу валового регіонального  
продукту та валової доданої вартості за видами  
економічної діяльності Черкаської області за 2015 рік" 

 Термін видання:   річний: 11 липня 
 

 
"Доходи та витрати населення Черкаської області за 2015 рік" 

 Термін видання:   річний: 21 січня, 03 травня 
 



 

 

Державна служба статистики України 
Головне управління статистики у Черкаській області 
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