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Передмова 
   
 Статистичний збірник «Розподіл постійного населення Черкаської 
області за статтю та віком» містить дані про чисельність та зміни у 
статево-віковому складі постійного населення за 2005-2015 роки, 
показники демографічного навантаження на населення віком 15-64 роки, 
середній та медіанний вік.  
  У збірнику  наведені дані про чисельність та розподіл постійного 
населення  за статтю та віком в містах обласного підпорядкування та 
районах Черкаської області станом на 1 січня 2016 року.  
 В окремий розділ виділена інформація про показники економічної 
активності населення та соціально-демографічні характеристики 
домогосподарств області. 
 У підготовці збірника використані матеріали річних розробок 
показників статистики населення, обстежень населення з питань 
економічної активності, обстежень умов життя домогосподарств та 
інформація Головного управління Пенсійного фонду України у Черкаській 
області. 

Подано короткий статистичний огляд та наведено методологічні 
пояснення щодо формування та визначення основних демографічних 
показників. 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Умовні позначення використані у збірнику: 
  

Тире (–)                          – явищ не було 
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути          

виражені використаними у таблиці розрядами 
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має 

сенсу 
“У тому числі”  – означає, що наведено не всі доданки загальної суми.  
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Кількість постійного населення 
                                                                                                                          (на 1 січня) 

 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
        

Усе населення, тис. 1337,8 1281,7 1273,7 1265,2 1256,3 1248,2 1239,3 
       міське 731,5 715,1 712,8 709,6 706,8 704,5 700,5 
       сільське 606,3 566,6 560,9 555,6 549,5 543,7 538,8 

відсотків до всього 
населення        

       міське 54,7 55,8 56,0 56,1 56,3 56,4 56,5 
       сільське 45,3 44,2 44,0 43,9 43,7 43,6 43,5 
Із загальної кількості 
населення, тис.        
        чоловіки 608,7 584,4 581,1 577,8 574,4 571,2 567,7 
        жінки 729,1 697,3 692,6 687,4 681,9 677,0 671,6 

відсотків до всього 
населення        

        чоловіки 45,5 45,6 45,6 45,7 45,7 45,8 45,8 
         жінки 54,5 54,4 54,4 54,3 54,3 54,2 54,2 

 
 
 

Динаміка чисельності чоловічого і жіночого населення 
(на 1 січня) 
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