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Щорічник пропонує своїм користувачам широкий спектр

статистичних показників соціально-економічного становища області у

2016 році порівняно з попередніми роками.

Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності,

видами продукції, організаційно-правовими формами господарювання,

районами та містами обласного значення.

Збірник сформований за сферами суспільного життя та економічного

розвитку області.

Окремо виділена інформація про ціни і тарифи та розвиток

підприємництва, наведені базові показники системи національних рахунків.

Наведено співставлення окремих показників соціально-економічного

розвитку з загальнодержавними та даними регіонів країни.

До всіх розділів збірника надані методологічні пояснення.

Головне управління статистики

у Черкаській області



Статистичний щорічник
можна придбати:

• в електронному вигляді;

• на паперових носіях

За довідками з приводу придбання звертатись до

Головного управління статистики у Черкаській області

вул. Остафія Дашковича, 39,  м. Черкаси, 18001

тел.: (0472) 36-16-75, факс (0472) 33-89-75

E-mail:  gustat@ck.ukrstat.gov.ua 

Web: www.ck.ukrstat.gov.ua

Головне управління статистики

у Черкаській області
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Зміст



Щорічник пропонує своїм користувачам широкий спектр статистичних показників соціально-

економічного становища області у 2016 році порівняно з попередніми роками, що дає можливість

відстежувати динаміку і структурні зміни в економіці і соціальній сфері. Статистичні показники

розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами

господарювання, районами та містами обласного значення.

Збірник сформований за сферами суспільного життя та економічного розвитку області: населення,

його зайнятість та доходи, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, культура, відпочинок спорт і

туризм, енергетика, промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв’язок,

зовнішньоекономічна діяльність, торгівля і послуги, природні ресурси та охорона навколишнього

середовища. Окремо виділена інформація про ціни і тарифи та розвиток підприємництва. У збірнику

наведені базові показники системи національних рахунків – валовий регіональний продукт та валова

додана вартість.

Наведено співставлення окремих показників соціально-економічного розвитку із

загальнодержавними та даними регіонів країни. У розділі «Окремі міжрегіональні порівняння» дані за

2014–2016 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим

і м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Окремі статистичні показники наведені у ретроспективі. Деякі макроекономічні та галузеві

показники за 2016 рік є попередніми і будуть уточнені у наступних статистичних виданнях, а деякі

показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

Колектив Головного управління статистики у Черкаській області сподівається, що щорічник буде

корисним для всіх, хто вивчає і цікавиться економічними і соціальними проблемами області.

Передмова



Основні геополітичні 

та соціально-економічні показники

Кількість наявного населення – 1231,2 тис. осіб.

Територія – 20,9 тис.км2.

Водні ресурси: річки – 1037, водосховищ – 40,

2,3 тисяч озер, ставків та водоймищ.

Абсолютний мінімум температури повітря у

2016 році – мінус 27,0 спостерігався 25 січня;

абсолютний максимум – плюс 36,0 спостерігався

17 липня.

Адміністративно-територіальні одиниці: 20 районів,

6 об’єднаних територіальних громад, 6 міст

обласного підпорядкування, 10 міст районного

значення, 15 селищ міського типу, 824 сільські

населені пункти.



Ринок праці

Кількість наявного населення 

та природний приріст (скорочення)

населення
(осіб)

Населення за економічною активністю

(у віці 15-70 років)

Населення та міграція

2014 2015 2016

Кількість наявного 

населення (на кінець 

року), тис. 1251,8 1243,0 1231,2

Кількість 

живонароджених 12351 11508 10582

Кількість померлих 20800 20171 20267

Природний приріст, 

скорочення (-) 

населення ̶ 8449 ̶ 8663 ̶ 9685



Доходи та витрати 

населення
Населені пункти та 

житло

Забезпеченість населення житлом

(у середньому на одну особу),

м² загальної площі

2013 2014 2015

Доходи 35024 36694 43717

Витрати 33864 38942 46254

Заощадження 1160 –2248 –2537

Наявний доход 27353 27329 32715

Реальний наявний

доход (відсотків до 

попереднього року) 104,4 89,3 80,0

Доходи та витрати населення

(млн.грн)



Освіта Охорона здоров'я

Навчальні заклади

(на початок навчального року, осіб)

Мережа та кадри закладів 

охорони здоров'я

Мережа 

Кадри 

(одиниць)

(одиниць)

2015/

2016

2016/

2017

Дошкільні навчальні заклади 664 660

у них дітей, тис. 43,2 43,1

Загальноосвітні навчальні  

заклади 630 622

у них дітей, тис. 110,1 111,0

Професійно-технічні навчальні 

заклади 23 22

у них учнів, тис. 9,2 8,2

Вищі навчальні заклади І–ІV 

рівнів акредитації 16 16

у них студентів, тис. 39,2 38,6



Культура, відпочинок,

та туризм 

Правосуддя та 
злочинність

Основні заклади культури:

• Театри – 2

• Концертні організації – 1

• Музеї – 29

• Бібліотеки – 726

• Демонстратори фільмів – 23

• Клубні заклади – 735

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади:

• Санаторії – 8

• Бази та інші заклади відпочинку – 36

• Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку – 830

Кількість виявлених злочинів 

(випадків)



Природні ресурси та охорона

навколишнього середовища
Національні рахунки

•Усього земель –2091,6 тис.га

•Використано свіжої води – 142 млн.м3

•Викиди забруднюючих речовин в

атмосферне повітря стаціонарними

джерелами забруднення – 52319,1 т

Валовий регіональний продукт та 

валова додана вартість

(у фактичних цінах; млн.грн)

2014 2015

Валовий регіональний 

продукт 38466 50843

Валовий регіональний 

продукт у розрахунку на одну 

особу, грн 30628 40759

Випуск 89439 116350

Валова додана вартість 33135 42740



Ціни
Єдиний державний реєстр

підприємств та організацій  
України (ЄДРПОУ)

Індекси споживчих цін

(грудень попереднього року = 100%)

2015 2016 2017

Усього юридичних 

осіб 23638 24739 26232

Відокремлені 

підрозділи юридичних 

осіб 1052 1176 1421

Кількість суб'єктів ЄДРПОУ

(на початок року)



ПромисловістьЕнергетика

Структура використання 

окремих видів палива

Індекс промислової продукції

(попередній рік=100%)



Сільське господарство, 
мисливство, лісове та 

рибне господарство
Будівництво

2014 2015 2016

Одиниць

Усього 377 742 315

у тому числі

будинки одноквартирні 368 733 301

будинки з двома та      
більше квартирами 9 9 14

гуртожитки ̶ ̶ ̶

м2 загальної площі

Усього 127456 192760 125763

у тому числі

будинки одноквартирні 80164 143617 75398

будинки з двома та   
більше квартирами 47292 45437 49786

гуртожитки ̶ 3706 579

Прийняття в експлуатацію кількості

та загальної площі житлових 

будівель за їх видами

Індекси продукції сільського 

господарства

(попередній рік = 100%)



Транспорт і зв'язок
Капітальні 
інвестиції

Структура капітальних інвестицій за 

джерелами фінансування у 2016 році

Відправлення (перевезення)

вантажів за видами 

транспорту

(млн.т)

2014 2015 2016

Транспорт 38,9 31,1 38,4

залізничний 6,6 6,0 6,5

автомобільний 32,3 25,0 31,9

річковий 0,0 0,1 0,0

Відправлення (перевезення)

пасажирів за видами транспорту

(млн.)

2014 2015 2016

Транспорт 100,6 97,8 92,4

залізничний 5,1 5,1 5,2

автомобільний 77,0 73,1 67,8

тролейбусний 18,5 19,6 19,4



Внутрішня торгівляЗовнішньоекономічна 
діяльність

2014 2015 2016

Оптовий 

товарооборот 

підприємств 15202,8 23101,2 22675,5

Оборот роздрібної 

торгівлі 23993,9 27926,3 30812,0

у тому числі 

роздрібний 

товарооборот 

підприємств, які 

здійснювали 

діяльність з 

роздрібної 

торгівлі 9523,4 11057,9 12153,5

Зовнішня торгівля  товарами 

та послугами

(тис.дол. США)

Товарооборот внутрішньої торгівлі

(млн.грн)

2014 2015 2016

Зовнішня торгівля товарами

Експорт 624208,2 434189,9 474333,1

Імпорт 457027,9 228186,1 291226,2

Сальдо 167180,3 206003,8 183106,9

Зовнішня торгівля послугами

Експорт 22691,7 20072,3 19698,6

Імпорт 32724,8 18675,6 22229,5

Сальдо ̶ 10033,1 1396,7 ̶ 2530,9



Наука та інноваціїДіяльність підприємств

Основні показники 

діяльності підприємств

Наукові кадри
(осіб)

Впровадження нових технологічних 

процесів та освоєння виробництва нових 

видів продукції у промисловості

2014 2015 2016

Кількість підприємств, 

одиниць 8153 8296 8050

Кількість зайнятих 

працівників, осіб 137758 130145 129508

Кількість найманих 

працівників, осіб 134968 127253 126490

Обсяг реалізованої 
продукції (товарів, послуг),
млн.грн 73823,3 104893,8 118524,4

Фінансовий результат 

(сальдо) до оподаткування, 

млн.грн -5833,5 3719,0 6417,1

Прибуток до 

оподаткування, млн.грн 4826,6 11699,1 10426,9

Збиток до оподаткування, 

млн.грн 10660,1 7980,1 4009,8

Рівень рентабельності 

операційної діяльності, % 0,1 9,8 11,2

Усього
З них 

жінки

Кількість працівників, задіяних у 

виконанні наукових досліджень і 

розробок, з урахуванням сумісників 780 368

з них

дослідники 481 222

техніки 160 89

допоміжний персонал 139 57

2013 2014 2015

Впровадження нових прогресивних 

технологічних процесів 21 22 15

у тому числі 

маловідходних, ресурсо-

зберігаючих і безвідходних 2 1 4

Освоєно виробництво інноваційної 

продукції, найменувань 58 57 50

у тому числі 

нових видів техніки 21 14 13



Статистичний щорічник

Черкаської області за 2016 рік

можна придбати:

• в електронному вигляді -250 грн;

• на паперових носіях - 300 грн.

ДОВІДКИ ЗА АДРЕСОЮ: 

вул. Дашковича, 39, м. Черкаси, 18001, 

тел.: (0472) 36-16-75, факс (0472) 33-89-75

E-mail:  gustat@ck.ukrstat.gov.ua 

Web: www.ck.ukrstat.gov.ua


