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статистичних 
публікацій у 2021 році



Головне управління статистики у Черкаській 
області здійснює випуск статистичних видань, перелік 
яких представлено у каталозі. Статистичні збірники, 
бюлетені, доповіді, довідники, експрес-випуски 
містять широкий спектр інформації про соціально-
економічний стан області.

При підготовці публікацій використано дані, 
отримані органами державної статистики від 
підприємств, організацій, населення шляхом 
проведення державних статистичних спостережень, 
вибіркових обстежень, а також адміністративні дані 
територіальних органів міністерств та відомств.

Головне управління статистики у Черкаській області
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Публікації у Каталозі розподілені за статистичними розділами:

Комплексні статистичні публікації

Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Соціальний захист
Ринок праці
Доходи та умови життя
Населені пункти та житло

Економічна статистика
Національні рахунки
Діяльність підприємств
Послуги
Внутрішня торгівля
Капітальні інвестиції
Сільське, лісове та рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Туризм
Зовнішньоекономічна діяльність
Ціни

Навколишнє середовище
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Статистичний збірник – це видання, яке

готується за даними річної статистичної звітності та

найбільш повно характеризує соціально-економічні

явища. Основні показники збірника наводяться у

динаміці за попередні роки, мають річну або більшу

періодичність. Збірники, викладені у вигляді табличного

матеріалу, уміщують методологічні пояснення,

аналітичний та графічний матеріал.
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Основним щорічним статистичним
виданням Головного управління статистики є
збірник «Статистичний щорічник Черкаської
області». Збірник 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.
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Доповідь – це інформаційно-
аналітичний матеріал, який уміщує
оперативну та/або періодичну
статистичну інформацію, подається у
вигляді тексту і може бути доповнений
таблицями та діаграмами. Доповідь
усебічно характеризує соціально-
економічне становище регіону або
розвиток конкретного виду економічної
діяльності.

Статистичний бюлетень – це
видання, викладене у вигляді табличного
матеріалу, що вміщує оперативну
періодичну статистичну інформацію, яка
характеризує соціально-економічний
розвиток регіону, і може включати
короткострокову динаміку основних
показників (1–2 роки), методологічні
пояснення та графічний матеріал.
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Довідник – публікація, яка
містить систематизовану
інформацію щодо переліків
підприємств певної галузі, їх
реквізитів, видів діяльності,
переліків продукції та ін.

Експрес-випуск –
оперативна статистична
інформація з окремих актуальних
питань за результатами
державних статистичних
спостережень.
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Презентаційні версії усіх статистичних збірників, що вийшли
з друку, розміщуються на офіційному вебсайті Головного управління
статистики у рубриці «Публікації».
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Крім видань, що пропонуються у каталозі, Головне
управління статистики у Черкаській області, на замовлення
користувачів, може здійснювати підготовку інформації,
тематичних статистичних оглядів, а також надавати відомості з
Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України
(ЄДРПОУ) та консультативно-методичні послуги.

Замовити статистичні видання, статистичну, аналітичну,
довідкову інформацію можна:
 на вебсайті Головного управління статистики

www.ck.ukrstat.gov.ua (рубрика «Замовлення статистичної
інформації» → «Як замовити дані» → «Запит»)

 електронною поштою: gustat@ck.ukrstat.gov.ua
 поштою: 18001, м.Черкаси, вул.Остафія Дашковича, 39
 телефоном: (0472) 33-89-75, 36-16-75 (факс)
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