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Соціально-демографічні характеристики  

домогосподарств Черкаської області у 2017 році 

(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) 

 

Основним джерелом інформації щодо соціально-демографічних 

характеристик домогосподарств України є переписи населення, які періодично 

проводяться органами державної статистики. В періоди між проведенням 

переписів дані щодо складу домогосподарств та інші їхні характеристики 

отримуються за допомогою вибіркового обстеження умов життя 

домогосподарств. 

У 2017 році в Черкаській області проживало 519,1 тис. домогосподарств – 

3,5% домогосподарств України. Середній розмір домогосподарства в області 

складав 2,35 осіб, у міських поселеннях – 2,43 осіб, у сільській місцевості – 2,27 

осіб. 

У міських поселеннях проживало 54,6% (зокрема у м.Черкаси – 24,0%) 

домогосподарств області, решта – у сільській місцевості.  

З однієї особи складалися 23,6% домогосподарств області, з двох осіб – 

32,6%, 31,2% домогосподарств налічували у своєму складі трьох осіб, 11,1% 

домогосподарств – чотири особи, решта домогосподарств складалась із п’ятьох 

осіб і більше. У міських поселеннях найбільшу частину складали 

домогосподарства, які налічували дві особи – 35,2%, у сільській місцевості 

найбільшу частину складали домогосподарства, які налічували три особи – 37,9%. 

 Дітей до 18 років мали 34,8% домогосподарств області. Серед 

домогосподарств із дітьми у міських поселеннях найбільше було домогосподарств 

з дітьми у віці до 7 років – 46,3%, у сільській місцевості найбільше було 

домогосподарств з дітьми у віці 7-13 років – 57,5%. Серед домогосподарств із 

дітьми одну дитину мали 85,2% домогосподарств області, дві дитини – 14,5%, 

решта домогосподарств мала три дитини і більше.  

Дві дорослі особи в своєму складі мали 71,1% домогосподарств області із 

дітьми, три дорослих особи і більше – 23,6%, решта – одну дорослу особу.  Частка 

домогосподарств, у складі яких є діти, які не мають одного чи обох батьків, 

складала 5,6%.  

Домогосподарств без дітей налічувалось 65,2%, серед них одинаків –36,2%. 

Серед одинаків 33,0% були у працездатному віці, решта – у непрацездатному.  

 Працюючі особи були у 60,4% загальної кількості домогосподарств 

області, у міських поселеннях – у 64,6% домогосподарств, у сільській місцевості – 

у 55,3%. Середня кількість працюючих в розрахунку на одне домогосподарство 

області – 1,0 особи, у міських поселеннях – 1,1, у сільській місцевості – 0,9 особи, 

коефіцієнт економічного навантаження на працюючого члена домогосподарства 

області складав 2,32, у міських поселеннях – 2,20, у сільській місцевості – 2,50. 
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