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Передмова 
 
          У цьому збірнику наведено статистичні дані, що характеризують стан економічної 
активності, зайнятості та безробіття населення віком 15-70 років на ринку праці Черкаської 
області у 2016 році.  
         Показники економічної активності, зайнятості та безробіття отримані на підставі 
матеріалів вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної 
активності (надалі обстеження), що проводяться органами державної статистики з 1995 року. 
         Також наведено дані щодо основних показників зареєстрованого ринку праці, що 
базуються на інформації адміністративних реєстрів державної служби зайнятості та даних 
підприємств, установ, організацій. 
        У збірнику розкриваються методологічні та організаційні питання обстеження, 
надаються необхідні пояснення щодо методології визначення основних показників ринку 
праці, методів побудови вибірки домогосподарств та оцінки надійності даних. 
        Інформація систематизована за тематикою по відповідних 7 розділах збірника. 
       У розділах 1-4 надається інформація щодо економічно активного, зайнятого та 
безробітного населення, визначеного за методологією Міжнародної Організації Праці 
(МОП). У розділі 5 наведено основні показники економічної активності населення у 
динаміці, у розділі 6 – співставлення показників зайнятості, безробіття (за методологією 
МОП) із країнами Європейського Союзу та зареєстрованого безробіття із країнами СНД. У 
розділі 7 представлено інформацію щодо основних показників зареєстрованого ринку праці 
(вивільнення працівників, попит та пропозиція робочої сили, працевлаштування незайнятих 
громадян, зареєстроване безробіття тощо). 
       Також публікація містить короткий аналітичний огляд стану ринку праці у 2016 році. 
       Окремі явища проілюстровані діаграмами, які надають уявлення щодо основних 
тенденцій на ринку праці Черкащини. 
       Сподіваємося, що збірник зацікавить фахівців органів законодавчої та виконавчої влади, 
профспілок, наукових установ і організацій, інших користувачів, які займаються питаннями 
розробки соціальної політики та проблемами ринку праці.  

Скорочення у збірнику 
% -   відсотки                                         в.п. -  відсоткові пункти 
р. -   рік                                                   рр. -  роки 
тис. – тисяча                                          грн. - гривні 

 
Умовні позначення у збірнику 

  ( тире ) -  явища не було; 
х   (знак ікс) -  заповнення рубрики за характером явища не має сенсу; 
0,0 (нуль) - явище існувало, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними в таблиці цифровими розрядами; 
«у тому числі» -  означає, що наведені всі доданки загальної суми; 
« з них» -  означає, що наведені не всі доданки загальної суми 

Примітки 
 

У деяких випадках незначні розбіжності  між підсумком  та сумою складових частин 
пояснюються округленням даних. 
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ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ 
 

        Чисельність постійного населення області станом на 1 січня 2017р. 
становила   1227,6 тис.осіб,  у міських   поселеннях проживало   696,0 тис.осіб, 
або 56,7% від загальної кількості населення, в сільській місцевості – 531,6 
тис.осіб (відповідно 43,3%). На 1 січня 2017р. в області мешкало 664,8 
тис.жінок (54,2% від усього населення) та 562,8 тис.чоловіків (відповідно 
45,8%). 

 
Середня чисельність населення  Черкаської області у віці 15–70 років 
за статтю, місцем проживання та віковими групами у 2016 році 
                                                                                                                  (осіб)                                                   

  
Обидві статі Жінки Чоловіки 

    
Усе населення 916301 483255 433046 

Міські поселення 535731 288862 246869 
у тому числі за віковими групами 
15-24 63929 31319 32610 
25-29 52851 26467 26384 
30-34 64672 32927 31745 
35-39 52644 26998 25646 
40-49 101131 54211 46920 
50-59 106262 59987 46275 
60-70 94242 56953 37289 

Сільська місцевість 380570 194393 186177 
у тому числі за віковими групами 
15-24 55655 27161 28494 
25-29 39426 18659 20767 
30-34 34059 15916 18143 
35-39 33498 16662 16836 
40-49 75190 37163 38027 
50-59 74004 38535 35469 
60-70 68738 40297 28441 
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СТАТИСТИЧНО–АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ У 
2016 РОЦІ 

Основні тенденції, що були притаманні ринку праці 
 порівняно з 2015 роком: 

–  щодо економічної активності населення працездатного віку: 
 збільшення рівня економічної активності з  62,6%  до 62,7%; 
 зменшення рівня зайнятості  з 56,5% до 56,2% ; 
 збільшення рівня безробіття (за методологією МОП) з 9,8%  до 10,4%; 

–  зменшення серед безробітних (за методологією МОП) частки вивільнених 
з економічних причин з 36,5% до  13,6 %; 
–  зменшення кількості економічно неактивних осіб, зневірених у пошуку 
роботи більше, ніж удвічі (51,6%) 

Динаміка основних показників ринку праці 

 Одиниця виміру 
 2015р. 2016р. 

2016р. 
до 

2015р., 
у % 

Економічно активне населення      
у віці 15-70 років 580,2 577,3 99,5 
працездатного віку 

тис. осіб 
566,3 566,9 100,1 

Рівень економічної активності 
населення     

у віці 15-70 років 62,6 62,7 х 
працездатного віку 

у % до населення 
відповідної вікової 
групи 74,1 74,2 х 

Зайняте населення    
у віці 15-70 років 523,5 517,5 98,9 
працездатного віку 

тис. осіб 
509,6 507,1 99,5 

Рівень зайнятості населення    
у віці 15-70 років 56,5 56,2 х 
працездатного віку 

у % до населення 
відповідної вікової 
групи 66,7 66,4 х 

Безробітне населення  
(за методологією МОП)    

у віці 15-70 років 56,7 59,8 105,5 
працездатного віку 56,7 59,8 105,5 
зареєстроване у державній 
службі зайнятості, працездатного 
віку 

тис. осіб 

23,9 20,1 84,1 
Рівень безробіття населення 
(за методологією МОП)    

у віці 15-70 років 9,8 10,4 х 
працездатного віку 

у % до економічно 
активного населення 
відповідної вікової 
групи 10,0 10,5 х 
у % до економічно 
активного населення 
працездатного віку 4,2 3,5 х 

Рівень зареєстрованого 
безробіття населення 
працездатного віку 

    
                                                                                     
                                                                                  9 
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Показники 
економічної 
активності 

                                                                                      
                                                                                   

  За даними вибіркових обстежень населення з питань 
економічної активності кількість економічно активного 
населення  Черкаської області у 2016р. порівняно з 
попереднім роком зменшилася на 2,9 тис. осіб, або на 0,5% 
і становила 577,3 тис. осіб, із яких 47,9% складали жінки, 

39,7 % – мешканці сільської місцевості. 
           Зменшення кількості економічно активного населення відбулося за 
рахунок  зменшення кількості  зайнятого населення.  
           89,6% економічно активного населення області складають особи, зайняті 
економічною діяльністю, а 10,4% – особи, які відповідно до методології 
Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні – ті, що  
не мали роботи, але активно шукали її. 
          Рівень економічної активності населення віком 15-70 років порівняно з 
попереднім роком збільшився на 0,1 в.п. і становив 62,7%. Серед осіб 
працездатного віку цей показник зменшився також на 0,1 в.п. і становив 74,2%. 
Найвищий рівень економічної активності спостерігався серед чоловіків 
працездатного віку – 69,3%. У вікових групах (для населення працездатного 
віку)  найвищий рівень економічної активності спостерігався серед осіб віком 
35-39 роки (92,1%), найнижчий – серед молоді у віці 15-24 роки (34,9%). За 
освітою рівень економічної активності найвищий серед осіб, що мають повну 
вищу освіту – 80,7%.  
          У 2016р. рівень економічної   активності   населення    області   був   на 
0,5 в.п. вищий, ніж по Україні в цілому та на 0,7 в.п. вищий, ніж по Київський 
області, яка входить разом із Черкащиною в одну економічну зону.  
                                                                                                                               
                                                                                                                                            Діаграма 1 

Рівні економічної активності населення у віці 15-70 років в Україні 
та у Черкаській області у 2010-2016 роках 

(у % до всього обстеженого населення) 
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Порівняно  з  попереднім роком у  2016р.  на  6,0 тис. 
осіб (на 1,1%) зменшилася кількість населення 
Черкащини, зайнятого економічною діяльністю і 
становила в звітному періоді 517,5 тис. осіб. При цьому, 

кількість осіб працездатного віку, зайнятих економічною 
діяльністю, зменшилася  на 2,5 тис. осіб  і склала 507,1 тис. осіб або 98,0% від 
усього зайнятого населення у віці 15-70 років.  
        Рівень зайнятості населення віком 15-70 років у 2016р. зменшився на 0,3 
в.п. і становив 56,2%, таке саме зменшення рівня зайнятості відбулося і серед 
населення працездатного віку (66,4% проти 66,7% у попередньому періоді). 
Найвищий рівень зайнятості (61,2%) спостерігався серед чоловіків 
працездатного віку. 
        У 2016р. серед осіб працездатного віку найбільшим (83,9%) був рівень 
зайнятості  у віковій групі 40-49 роки, а найменшим (26,8%) – серед молоді у 
віці 15-24 роки. За освітою найвищий рівень зайнятості (73,3%) спостерігався 
серед осіб, що мають повну вищу освіту. 
         У 2016р. рівень участі населення, зайнятого у неформальному секторі 
економіки, зменшився на 4,2 в.п. (25,1% проти  29,3% у 2015р.). Наймані 
працівники, як і у попередньому періоді, складали 53,7%  від усіх зайнятих 
економічною діяльністю осіб.  

                                                                                                 Діаграма 2 
 

Рівні зайнятості населення у віці 15-70 років в Україні та 
 у Черкаській області у 2010-2016 роках 

                                                           (у % до всього обстеженого населення)  
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                             У 2016р. кількість безробітних  області збільшилася на 

3,1 тис. осіб (на 5,5% порівняно з попереднім роком) і 
становила 59,8 тис. осіб проти 56,7 тис. осіб  у 2015р. 

  Рівень безробіття населення у віці 15–70 років 
збільшився на 0,6 в.п. та становив 10,4% проти 9,8% у 2015р. Серед 
працездатного населення області рівень безробіття збільшився з 10,0% у 
2015р. до 10,5%.   

             Слід відмітити, що рівень безробіття населення працездатного віку, 
визначений за методологією МОП, майже втричи перевищував рівень 
зареєстрованого безробіття, розрахований за відповідною методикою, тобто 
по відношенню до економічно активного  населення працездатного віку  – 
10,4% проти 3,5%. 

            Найбільше безробітних серед молоді. У  віковій групі 15-24 років  
рівень безробіття склав 23,1%, а серед міського населення цієї вікової групи 
– 36,0%.   

                                                                                                                                      Діаграма 3 
Безробітне населення у віці 15-70 років  
за причинами незайнятості у 2016 році 

(у % до усього безробітного населення) 
            
       

Основними причинами безробіття найчастіше виступають: звільнення за 
власним бажанням, вивільнення з економічних причин (з причин скорочення 
штатів через  реорганізацію або ліквідацію діяльності), непрацевлаштованість 
після закінчення навчальних закладів. При цьому,  питома вага молодих людей, 
невлаштованих на роботу після закінчення навчального закладу, залишилася на 
рівні попереднього періоду. 
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    У 2016р. рівень безробіття у Черкаській області на 1,1 в.п. був вищий, ніж по 
Україні в цілому та на 3,6 в.п. вищий, ніж у Київській області, що входить 
разом із Черкащиною в одну економічну зону. 
 
                                                                                                                                      Діаграма 4 

 
Рівні безробіття населення у віці 15-70 років 

в Україні та у Черкаській області у 2010-2015 роках 
                                                          (у % до економічно активного населення)  

               У 2016р. кількість громадян у віці 15-70 років, які з різних причин не 
мали роботи або прибуткового заняття (економічно неактивних), становила 
342,8 тис. осіб або 37,3%  від усіх осіб зазначеного віку.             
              У 2016р. майже вдвічи зменшилася кількість незайнятих осіб 
працездатного віку, які припинили активні пошуки роботи, тому що втратили 
надію її знайти (зневірені): порівняно з показником за  2015р. ця категорія осіб 
зменшилася на 1,5 тис.осіб та становила 1,6 тис. осіб. Слід також відмітити, що 
особи, які зневірилися у пошуках роботи, а також ті, що не знають, де і як її 
шукати або вважають, що для них немає підходящої роботи, за умовами 
сприятливої кон’юнктури на ринку праці могли б запропонувати свою робочу 
силу, а отже, могли б розглядатися як безробітні. З урахуванням таких громадян 
рівень безробіття населення працездатного віку становив би 10,7%  проти  
10,4%,  розрахованих за методологією МОП (у 2015р. – 10,7% проти 9,8% 
відповідно). 
       За адміністративними даними державної служби зайнятості кількість 
громадян, які мали статус безробітного впродовж 2016 року складала 63,6 тис. 
осіб.  

Середньомісячна кількість зареєстрованих безробітних становила 20,1 
тис. осіб, що складає 33,6% кількості безробітних працездатного віку, 
визначених за методологією МОП; рівень зареєстрованого безробіття в 
середньому за 2016р. склав 3,5%  населення працездатного віку. 

На кінець 2016р. серед зареєстрованих безробітних, які не працювали 
менше року, майже кожен другий був звільнений з попереднього місця роботи 
за угодою сторін, кожен п’ятий – у зв’язку із закінченням строку договору, 
кожен дванадцятий – за власним бажанням. 
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Порівняно з 2015р. середня тривалість зареєстрованого безробіття не 

змінилася і на кінець 2016р. становила 4 місяця. Лише 3,2% безробітних шукали 
роботу за допомогою державної служби зайнятості понад рік, для 53,8% 
безробітних пошук тривав до трьох місяців, для 20,9% – від 3 до 6 місяців, для 
22,1% – від 6 до 12 місяців. 

На кінець 2016р. кількість вільних робочих місць (вакантних посад), 
заявлених роботодавцями до служби зайнятості становила 475 одиниць (на 
кінець 2015р. – 600 одиниць). У загальній кількості вільних робочих місць 
(вакантних посад), кожне четверте було на підприємствах переробної 
промисловості, кожне п’яте – оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів, кожне сьоме – сільського господарства, 
лісового господарства та рибного господарства. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце 
(вакантну посаду) на кінець 2016р.  становило 43 особи (проти 41 особи на 
кінець 2015 р.). Значення показника коливалося від 9 осіб у Черкаському МЦЗ 
до 936 осіб у Звенигородському РЦЗ, а на підприємствах  Драбівського, 
Жашківського, Монастирищенського, Христинівського, Шполянського районів 
взагалі не було вільних робочих місць. (Дані наводяться за місцем реєстрації в 
міських центрах  зайнятості (МЦЗ), районних центрах зайнятості (РЦЗ) або  
міськрайонних центрах зайнятості (МРЦЗ)). 

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався 
на кваліфікованих робітників з інструментом (19,6% від загальної кількості 
заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та 
лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,1%).   

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 
безробіттю впродовж грудня 2016р., становила 13,2 тис. осіб. Середній розмір 
допомоги по безробіттю становив 1882 грн, що дорівнює 117,6% законодавчо 
визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1600 грн).  

 
 
 

Додаткову інформацію щодо змісту розділів статистичного збірника 
«Економічна активність населення Черкащини у 2016 році» 
можна отримати за телефоном  0933546401 

 
 


