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ПЕРЕДМОВА 
 

Статистичний збірник "Показники національних рахунків Черкаської 

області у 2018 році" містить результати річних розрахунків основних 

макроекономічних показників економічної діяльності регіонів – валового 

регіонального продукту, випуску товарів та послуг і валової доданої 

вартості, результати  остаточних  розрахунків  доходів та витрат населення 

Черкаської області. 

Розрахунок ВРП як складової річних національних рахунків 

здійснюється на основі міжнародних стандартів Системи національних 

рахунків 2008 (СНР), Європейської системи національних та регіональних 

рахунків 2010 та Методологічних положень розрахунку валового 

регіонального продукту,  розміщених на офіційному вебсайті Держстату в 

розділі "Методологія та класифікатори"/"Статистична 

методологія"/"Економічна статистика"/"Національні рахунки". 

У збірнику наведено дані щодо обсягів створеного в області валового 

регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної 

діяльності. Вміщено інформацію щодо структури та динаміки випуску 

товарів і послуг, проміжного споживання, валової доданої вартості та 

внесок області в загальні обсяги по регіонах України.  

Наведено дані про обсяги та структуру основних показників доходів та 

витрат населення, наявний дохід, який може бути використаний населенням 

на придбання товарів та послуг, реальний наявний дохід, визначений з 

урахуванням цінового фактору. 

Збірник доповнений методологічними поясненнями щодо складу та 

формування статистичних показників та ілюстрований графіками та 

діаграмами. 

В розділі "Міжрегіональні порівняння" використані дані статистичних 

збірників Держстату "Валовий регіональний продукт" та "Доходи та 

витрати населення за регіонами України". Інформація за регіонами України 

за 2014-2018 роки наведена без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
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Динаміка валового регіонального продукту 
у 2004–2018 роках 

 

 

У фактичних цінах 

Індекси фізичного 

обсягу,  у цінах 

попереднього року, 

відсотків 

валовий  

регіональний   

продукт 

валовий регіональний  

продукт у розрахунку 

 на одну особу 
валовий  

регіональ-

ний 

продукт 

валовий 

регіональ-

ний  

продукт у 

розрахунку 

на одну 

особу 

млн.грн 

у % до 

загального 

обсягу ВРП 

по регіонах 

України 

грн 

у % до 

середнього 

рівня по 

регіонах 

України 

2004 6623 1,9 4853 66,7 116,9 118,2 

2005 9014 2,0 6681 71,3 107,0 108,2 

2006 10957 2,0 8209 70,6 105,6 106,8 

2007 13656 1,9 10331 66,7 106,5 107,5 

2008 19101 2,0 14581 71,1 114,9 115,9 

2009 18707 2,0 14393 72,6 85,5 86,2 

2010 22354 2,1 17325 73,4 105,9 106,6 

2011 27012 2,1 21082 74,0 106,4 107,2 

2012 31265 2,1 24558 76,7 100,9 101,6 

2013 33087 2,2 26168 78,1 100,7 101,4 

2014 38466 2,4 30628 83,0 98,9 99,6 

2015 50843 2,6 40759 87,8 95,0 95,6 

2016 59412 2,5 48025 85,9 101,8 102,7 

2017 73176 2,5 59697 85,0 98,3 99,2 

2018 93315 2,6 76904 91,3 108,6 109,8 
 


