
НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ 
Телефон для довідок: (0472) 33-89-72 

 
“Розподіл постійного населення Черкаської області 
 за статтю та віком на 1 січня 2018 року” 
Статистичний збірник 

 
Містить дані про зміни статево-вікового складу постійного населення 

області. Збірник уміщує розрахункові показники середнього та медіанного 
віку населення, демографічне навантаження. Виділені окремі вікові групи 
населення: 0–2 роки, 3–5 років, 0–6 років, 0–14 років, 0–15 років, 16–59 років 
та 60 років і старші та їх питому вагу в загальній чисельності населення; 
розподіл членів домогосподарств за основними віковими групами, розподіл 
населення за економічною активністю. Дані щодо населення по містах та 
районах, розподілені за місцем проживання, статтю та віком. Окремі 
показники наведено по Україні та її регіонах.  

 
 

Термін видання: Кількість сторінок:  
ІІІ декада липня 70   

 
“Населення Черкаської області” 
Статистичний збірник 

 
У демографічному щорічнику наведена інформація про демографічні 

процеси, які відбувалися в Черкаській області у 2017 та попередніх роках. 
Надається інформація про чисельність населення, його статево-віковий 
склад, народжуваність, смертність та міграційний рух, шлюби, розлучення. 
Інформація розподілена по містах та районах. Для порівняння окремі 
показники наведено по регіонах України.  

 
 

Термін видання: Кількість сторінок:  
ІІ декада жовтня 100   

 
“Чисельність  наявного  населення  
Черкаської області на 1 січня 2018 року” 
Cтатистичний бюлетень 

 

Містить дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць 
області, щільність розміщення населення на території області, чисельність 
наявного населення та складові його формування у 2017 році: 
народжуваність, смертність, міграційний рух. Інформація розподілена по 
містах, районах, селищах міського типу та сільській місцевості. 

 
 

Термін видання: Кількість сторінок:  
ІІІ декада травня 20   

 



"Демографічна ситуація в Черкаській області" 
Економічна доповідь 

 
Містить характеристику демографічної ситуації в області, аналіз 

чинників, що впливають на формування чисельності та складу населення за 
статтю та віком, у динаміці за ряд років у цілому в області, у розрізі міст та 
районів. Проаналізовано основні показники, що характеризують процеси 
відтворення (народжуваність, захворюваність, смертність, шлюби та 
розлучення). 

 

 

Термін видання:          Кількість сторінок:        
   ІІІ декада березня                         3   

 
 

"Соціально-демографічні характеристики молоді Черкащини" 
Економічна доповідь 

 
Містить аналіз даних щодо чисельності населення області у віці 14–34 

роки та характеристики народжуваності та смертності від основних причин, 
шлюбів та розлучень. Наведено окремі показники, що характеризують стан 
молоді на зареєстрованому ринку праці. 

 
Термін видання: Кількість сторінок:  
ІI декада квітня                      10   

 
"Демографічна ситуація в Черкаській області " 
Експрес-випуск 

 
Термін видання:  
щомісячно: 19.01, 21.02, 20.03, 19.04, 21.05  

19.06, 19.07, 20.08, 19.09, 19.10, 20.11, 19.12 

  

 
 

 

 
 


