
 
 

 

КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

"Статистичний щорічник Черкаської області за 2020 рік" 

Статистичний збірник 
 

Збірник є основним щорічним статистичним виданням Головного 

управління статистики і містить широкий спектр статистичних показників 

соціально-економічного стану області порівняно з попередніми роками. 

Окремі показники наведені у більш віддаленій ретроспективі. Статистичні 

показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, 

організаційними формами, а також адміністративно-територіальними 

одиницями області. 
 

Збірник містить окремий розділ, у якому наведено зіставлення основних 

показників соціально-економічного розвитку України за регіонами. До всіх 

розділів надаються методологічні пояснення. 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  

26.08 500 

 

 

 

"Черкащина у цифрах - 2020" (інфографіка) 

Статистичний збірник 
 

Висвітлює актуальну статистичну інформацію, що наочно характеризує 

найважливіші тенденції в демографічній, соціальній та економічній сферах 

області. Дані у цілому по області представлені у таблицях, графіках та 

діаграмах. Показники наведено у динаміці за ряд років. 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
   30.07 50 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ 

 
Телефон для довідок: (0472) 33-89-59 



"Cоціально-економічне становище Черкаської області" 

Cтатистичний бюлетень 

 

 Щомісячне комплексне видання, яке містить дані оперативної звітності 

про основні показники соціально-економічного розвитку області. Показники 

розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, 

організаційними формами, а також по містах та районах області. Більшість 

показників порівнюються з відповідним періодом попереднього року. 
 

Термін видання: Кількість сторінок:  

   

щомісячно: 

06.01, 05.02, 05.03, 05.04, 

07.05, 04.06, 06.07, 05.08, 

06.09, 06.10, 05.11, 06.12 

80-100 

 

 

 

"Cоціально-економічне становище Черкаської області" (інфографіка) 

Cтатистичний бюлетень 

 

Щомісячне комплексне видання, яке висвітлює актуальну статистичну 

інформацію, що наочно характеризує важливіші тенденції в демографічній, 

соціальній та економічній сферах області. Дані у цілому по області 

представлені у таблицях, графіках та діаграмах.  
 

Термін видання: Кількість сторінок:  

   

щомісячно: 

12.01, 04.02, 10.03, 06.04, 

07.05, 04.06, 09.07, 04.08, 

07.09 ,06.10, 08.11, 07.12 

25 

 

 
 

"Cоціально-економічне становище міста, району" 

Cтатистичний бюлетень 
 

 Щомісячне комплексне видання, яке містить дані про основні показники 

економічного та соціального розвитку у розрізі адміністративно-

територіальних одиниць області. Показники наведено, переважно, у 

порівнянні з відповідним періодом попереднього року. 

 
Термін видання: Кількість сторінок:  

  

щомісячно: 

6.01, 05.02, 05.03, 05.04, 

07.05, 04.06, 06.07, 05.08, 

06.09, 06.10, 05.11, 06.12. 

30-40 

 



"Про соціально-економічне становище Черкаської області" 
Економічна доповідь 
 

Відображає комплексний економіко-статистичний аналіз широкого кола 

оперативних показників розвитку області. Містить текстовий, табличний і 

графічний матеріали, сформований за наступними розділами: демографічна 

ситуація та соціальний захист, зайнятість та безробіття,  доходи населення, 

правосуддя та злочинність, діяльність підприємств, внутрішня торгівля, 

капітальні інвестиції, сільське господарство, промисловість, будівництво, 

транспорт і зв'язок, послуги, зовнішньоекономічна діяльність, ціни, наука. 
 

Термін видання: Кількість сторінок:  

  

щомісячно: 

06.01, 05.02, 05.03, 05.04, 

07.05, 04.06, 06.07, 05.08, 

06.09, 06.10, 05.11, 06.12 

60 

 

 

 

 

"Про соціально-економічне становище м. Черкаси" 
Економічна доповідь 
 

Висвітлює оперативні показники соціально-економічного розвитку 

міста. Містить текстовий, табличний і графічний матеріали, сформований за 

наступними розділами: демографічна ситуація та соціальний захист, 

зайнятість та безробіття, доходи населення, діяльність підприємств, внутрішня 

торгівля, капітальні інвестиції, промисловість, будівництво, транспорт, 

послуги, зовнішня торгівля товарами. 
 
 

Термін видання: Кількість сторінок:  

  

щомісячно: 

06.01, 05.02, 05.03, 05.04, 

07.05, 04.06, 06.07, 05.08, 

06.09, 06.10, 05.11, 06.12 

30 

 


