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П Е Р Е Д М О В А 
 

 Статистичний збірник «Черкащина у цифрах» пропонує широкий 
спектр показників соціально-економічного становища області у 2014 році 
порівняно з  2008–2013 роками. 

Збірник сформовано за такими розділами: ціни і тарифи, Єдиний 
державний реєстр підприєств та організацій України, промисловість, 
сільське господарство, мисливство, лісове і рибне господарство, капітальні 
інвестиції та будівельництво, транспорт і зв‘язок, зовнішньоекономічна 
діяльність, внутрішня торгівля, послуги, найка, технології та інновації, 
населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, освіта, 
правосуддя та злочинність, навколишнє природне середовище. Інформація в 
основному розподілена за видами економічної діяльності (відповідно до 
Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД-2010), видами 
продукції, організаційно-правовими формами господарювання. 

Окремі показники за 2014 рік є попередніми та розрахунковими і 
будуть уточнені у наступних статистичних виданнях, а деякі показники 
попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.  

У розділі «Окремі міжрегіональні порівняння за 2014 рік» 
інформацію за результатами державних статистичних спостережень 
наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя. Дані по Донецькій та Луганській 
областях наведено по підприємствах, установах та організаціях, які 
подали звітність до органів державної статистики у 2014 році. 

 Більш детальні дані про соціально-економічне становище області в 
цілому та в розрізі міст і районів буде наведено у "Статистичному 
щорічнику Черкаської області за 2014 рік" та статистичному збірнику 
“Регіональний розвиток Черкаської області у 2014 році”. 
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1.3. Основні соціально-економічні показники 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
        

Доходи населення, млн.грн. 20424 21351 26194 29646 33484 35024 … 
        

Індекс споживчих цін 
(грудень до грудня 
попереднього року), відсотків   122,3 

 
111,5 

 
109,0 103,5 99,5 

 
 

100,3 124,2 
        

Індекс цін реалізації продукції 
сільськогосподарськими 
підприємствами (відсотків до 
попереднього року) 122,6 103,0 127,0 109,6 109,3 90,3 130,1 
        

Кількість суб‘єктів ЄДРПОУ  27669 28378 28880 28988 28974 29445 29740 
        

Продукція сільського 
господарства (у постійних 
цінах 2010р.), млн.грн. 10833,4 11809,4 12318,3 14489,1 14028,8 14946,9 14710,31 

рослинництва 6817,1 6881,4 6360,8 8540,5 8106,3 9028,8 8745,91 

тваринництва 4016,3 4928,0 5957,5 5948,6 5922,5 5918,1 5964,41 

        

Прийняття в експлуатацію 
загальної площі житла, тис.м2 

 
163 

 
145 187 111 131 130 127 

        

Обсяг реалізованих послуг  
(у ринкових цінах), млн.грн. 2370,7 3241,2 3535,4 3815,9 5108,4 5427,5 4941,4 
      у тому числі населенню 931,6 976,0 1050,4 1137,9 1226,8 1214,8 1289,5 
        

Відправлення (перевезення) 
вантажів усіма видами 
транспорту2, млн.т 

 
40,8 

 
32,7 31,1 40,8 36,1 31,6 38,9 

        

Відправлення (перевезення) 
пасажирів транспортом 
загального користування3,  
млн. осіб 

 
131,5 

 
115,7 123,6 134,0 114,2 107,0 101,6 

        

Роздрібний товарооборот 
підприємств (у фактичних 
цінах), млн.грн. 4558,4 4440,1 5570,6 7096,9 7907,6 8421,8 9678,5 
        

Зовнішня торгівля товарами, 
млн.дол. США          
         експорт 867,0 535,3 672,7 1058,4 1007,6 770,7 624,2 
         імпорт 1022,9 339,2 378,4 796,9 1189,2 1119,0 457,0 
 



 

  

 

Продовження табл. 1.3 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
        
Зовнішня торгівля послу-
гами, млн.дол. США         

 
 

         експорт 20,4 12,1 11,6 12,2 25,5 26,7 22,7 
         імпорт 29,3 19,9 20,5 13,9 12,7 20,4 32,7 
        

Кількість постійного насе-
лення (на кінець року), тис.  

 
1300,6 1291,6 1281,7 1273,7 1265,2 1256,3 

 
1248,2 

        

Природний приріст, 
скорочення населення        
       тис. осіб –10,9 –9,4 –9,4 –8,4 –7,9 –8,4 –8,4 
       на 1000 населення –8,4 –7,2 –7,2 –6,6 –6,1 –6,6 –6,8 
        

Кількість зайнятих (у віці 
15–70 років, за методоло-
гією МОП), тис.  

 
583,1 561,7 564,9 566,4 562,7 562,1 524,5 

        

Кількість безробітних  
(у віці 15–70 років, за  
методологією МОП), тис.  

 
 

51,9 68,1 62,4 57,7 55,8 55,2 59,8 
        

Рівень безробіття (за мето-
дологією МОП), відсотків 

 
8,2 10,8 9,9 9,2 9,0 8,9 10,2 

        

Середньорічна кількість 
найманих працівників4, тис.  

 
300,9 279,3 272,1 265,0 261,9 247,4 237,4 

        

Середньомісячна номіналь-
на заробітна плата4, грн. 

 
1459 1532 1835 2155 2508 2682 2829 

 
________________ 
1 Тут і надалі (табл.1.4) – попередні дані. 
2 Тут і надалі (табл.1.4) – з урахуванням комерційних вантажних перевезень, виконаних 

фізичними особами–підприємцями. 
3 Тут і надалі (табл.1.4) – з урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень, 

виконаних фізичними особами – підприємцями. 
4 Тут і надалі (табл.1.4) – до 2009р. включно дані наведені без урахування найманих 
працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, 
починаючи з 2010р. – по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених 
підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Безпосереднє порівняння даних 
2010–2014рр. з аналогічними даними попередніх років є некоректним. 



 

 

1.4. Індекси основних соціально-економічних показників 
 

(відсотків до попереднього року) 

 

________________ 
1 Див. першу виноску до табл.1.3. 

2  Див. другу виноску до табл.1.3. 
3  Див. третю виноску до табл.1.3.  
4 Див. четверту виноску до табл.1.3.  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Реальний наявний  доход 
населення 108,5 89,5 115,1 107,7 111,1 104,4 … 
Продукція промисловості  133,0 70,5 117,1 103,4 94,9 95,2 94,7 
Продукція сільського 
господарства  129,6 109,0 104,3 117,6 96,8 106,5 98,31 

Прийняття в експлуатацію 
загальної площі житла  79,9 88,7 128,9 59,7 117,7 98,9 98,3 
Відправлення (перевезення) 
вантажів усіма видами 
транспорту2 124,7 79,7 95,4 131,2 88,7 87,3 123,1 
Відправлення (перевезення) 
пасажирів транспортом 
загального  користування3 101,5 88,0 106,9 108,5 86,6 93,6 95,5 
Роздрібний товарооборот 
підприємств (у порівнянних 
цінах) 124,5 83,4 112,9 114,4 108,5 106,1 94,8 
Обсяг реалізованих послуг (у 
порівнянних цінах) 107,6 85,7 101,9 102,1 127,4 103,5 86,2 
Зовнішня торгівля товарами        
         експорт 125,5 61,7 125,7 157,3 95,2 76,5 81,0 
         імпорт 206,7 33,2 111,5 210,6 149,2 94,1 40,8 
Зовнішня торгівля послугами        
         експорт 203,3 59,5 96,1 104,5 209,3 104,9 84,9 
         імпорт 192,9 67,8 103,0 67,7 91,8 160,5 160,0 
Кількість постійного  
населення (на кінець року) 99,1 99,3 99,2 99,4 99,3 99,3 

 
99,4 

Кількість зайнятих 99,6 96,3 100,6 100,3 99,3 99,9 93,3 
Кількість безробітних (за 
методологією МОП) 98,3 131,2 91,6 92,5 96,7 98,9 108,3 
Середньорічна кількість 
найманих працівників4 99,1 92,8 х 97,4 98,8 94,5 96,0 
Середньомісячна номінальна 
заробітна плата4 134,5 105,0 122,8 117,4 116,4 107,0 105,5 



 

  

 

Додаткову інформацію щодо змісту розділів статистичного збірника 
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