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П Е Р Е Д М О В А 

 

До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні 

характеристики найманої праці на підприємствах, установах, організаціях (далі 

– підприємствах) та основні тенденції, які спостерігалися у сфері соціально-

трудових відносин у 2019 році порівняно з минулими роками. 

Наведена у збірнику інформація базується на системі показників 

державних статистичних спостережень підприємств із питань статистики праці, 

також використані адміністративні дані Черкаського обласного центру 

зайнятості. 

Інформація систематизована за тематикою та розміщується в розділах, в 

яких наведені дані щодо зареєстрованого безробіття та кількості вакансій, 

мобільності робочої сили, розміру номінальної та індексу реальної заробітної 

плати, стану її виплати, неповної зайнятості, ефективності використання 

робочого часу, а  також  колективного-договірного регулювання соціально-

трудових відносин та умов праці на підприємствах. 

Інформація представлена за видами економічної діяльності та містами і 

районами, а також за статтю та окремими соціальними групами. 

Публікація містить методологічні роз’яснення щодо джерел та системи 

збору інформації, порядку формування показників, їх обчислення. 

Окремі явища проілюстровані діаграмами, які надають уявлення щодо 

сучасних тенденцій в економіці Черкащини. 

У розділі «Окремі зіставлення за регіонами України» дані за 2015–2019 

роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у 

Донецькій та Луганській областях.  

Сподіваємося, що збірник зацікавить фахівців державних органів, 

профспілок, наукових установ і організацій, інших користувачів, які 

займаються питаннями розробки соціальної політики та проблемами ринку 

праці.  
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CКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 

 

% – відсоток 

в.п. – відсотковий пункт 

год – година 

грн – гривня  

крб. – карбованець  

люд.год – людино-година  

млн. – мільйон  

од – одиниця 

п.р. – поточний рік 

р. – рік  

рр. – роки 

стор. – сторінка 

табл. – таблиця  

тис. – тисяча 

у т.ч. – у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 

Тире (–) – явища не було 

Крапки (...) – відомості відсутні 

Дві крапки (:) – дані не наведені через високий рівень коефіцієнта варіацій 

Символ (к)            –  дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог       

                                   Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  

                                   статистичної інформації 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути ви- 

  ражені використаними у таблиці розрядами 

Символ () – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу 

“з них”,  

“у тому числі”      –   означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце 

  випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при  

  округленні сума складових не дорівнює підсумку 

 

 

 

Примітка. У деяких випадках незначні розбіжності між підсумком та сумою складових 

                    частин пояснюються округленням даних. 
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1.1. Середньооблікова кількість штатних працівників за видами    

        економічної діяльності 
                                                                                                                                     (осіб)   

 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього 224848 219522 221627 216898 208152 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 32219 34546 34680 31274 31167 

  з них сільське господарство 29916 32238 32394 29512 28749 

Промисловість 53210 50978 50747 50250 51432 

Будівництво 2534 2935 2236 2342 2874 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 12834 12225 13132 13766 13405 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур`єрська діяльність 17684 17315 16912 17243 16245 

з них транспорт 7661 6105 6033 6140 5763 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 1119 939 636 659 503 

Інформація та телекомунікації 1901 1560 1501 1292 1237 

Фінансова та страхова діяльність 3201 2627 2493 2313 2166 

Операції з нерухомим майном 1186 1401 1074 630 1167 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 2729 2952 2850 3700 2446 

з неї наукові дослідження та розробки 577 442 416 480 448 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 3295 3209 2655 3251 2850 

Державне управління й оборона; 

обов`язкове соціальне страхування 12626 12155 14782 13017 10124 

Освіта 43446 41906 42913 42541 40037 

Охорона здоров`я та надання соціальної 

допомоги 32349 31406 30852 30495 29074 

  з них охорона здоров`я 27865 27101 26600 26411 25197 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3907 2732 3597 3564 3098 

   з них:          

діяльність у сфері творчості, мистецтва 

та розваг 2313 1244 1911 1857 1412 

функціонування бібліотек, архівів, 

музеїв та інших закладів культури 1402 1160 1480 1444 1190 

Надання інших видів послуг 608 636 567 561 327 
 

Примітка. У цьому розділі дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах 

юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб (див. методологічні пояснення).  
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1.2. Середньооблікова кількість штатних працівників за видами 

    економічної діяльності у промисловості  
                                                                                                                               (осіб)   

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Промисловість  53210 50978 50747 50250 51432 

Добувна промисловість і розроблення 

кар`єрів 1030 995 1039 952 887 

  з них добування кам`яного та бурого – – к – – 

Переробна промисловість 38771 37319 37651 37824 38835 

  виробництво харчових продуктів, напоїв і    

  тютюнових виробів 16203 14915 14847 14644 15324 

текстильне виробництво, виробництво  

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших  

матеріалів 2640 2750 2712 2484 2486 

виготовлення виробів з деревини,     

виробництво паперу та поліграфічна  

діяльність 1405 1436 1794 1613 1529 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення – к к – – 

виробництво хімічних речовин і хімічної  

продукції 5466 5250 4631 4647 4710 

виробництво основних фармацевтичних  

продуктів і фармацевтичних препаратів 2155 2452 2790 2939 2945 

виробництво гумових і пластмасових  

виробів, іншої неметалевої мінеральної  

продукції 2054 1660 1649 1844 1863 

металургійне виробництво, виробництво  

готових металевих виробів, крім машин і  

устатковання 1167 1235 1081 1336 1281 

виробництво комп`ютерів, електронної та  

оптичної продукції 1768 1826 1780 1750 1725 

виробництво електричного устатковання 1295 155 200 238 445 

виробництво машин і устатковання, не  

віднесені до інших угруповань 2021 2104 2329 2258 2227 

виробництво автотранспортних засобів,  

причепів і напівпричепів, інших  

транспортних засобів 945 890 916 1043 1164 

виробництво меблів, іншої продукції,  

ремонт і монтаж машин і устатковання 1652 2599 2903 3028 3136 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 10587 10074 9376 8781 8785 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 2822 2590 2681 2693 2925 
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1.3. Середньооблікова кількість штатних працівників за статтю 

       та за видами економічної діяльності 
                                                                                                                                     (осіб)   

 

Середньооблікова кількість штатних 

працівників 

чоловіки 

2015 2016 2017 2018 2019 

Усього 101028 99137 99700 97464 95141 

Сільське господарство, лісове господарство 

та рибне господарство 22164 23566 23672 21134 20948 

  з них сільське господарство 20203 21604 21722 19643 18957 

Промисловість 32763 31699 31824 31546 31627 

Будівництво 2102 2467 1834 1908 2415 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 6145 5622 6502 6901 6941 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур`єрська діяльність 10627 10262 9997 10242 9611 

з них транспорт 5244 4616 4460 4450 4123 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 241 185 193 220 226 

Інформація та телекомунікації 1240 1055 970 826 813 

Фінансова та страхова діяльність 1018 790 735 660 605 

Операції з нерухомим майном 688 747 675 376 773 

Професійна, наукова та технічна діяльність 1349 1087 1148 1773 1068 

з неї наукові дослідження та розробки 366 270 269 310 296 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 2140 1981 1689 1972 1991 

Державне управління й оборона; 

обов`язкове соціальне страхування 3929 3487 4181 3854 2911 

Освіта 9665 9473 9305 9243 8757 

Охорона здоров`я та надання соціальної 

допомоги 5687 5556 5489 5450 5241 

  з них охорона здоров`я 4913 4797 4758 4688 4565 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1052 913 1182 1084 1036 

   з них:      

діяльність у сфері творчості, мистецтва та 

розваг 614 390 657 594 432 

функціонування бібліотек, архівів, музеїв 

та інших закладів культури 335 296 398 357 302 

Надання інших видів послуг 218 247 304 275 178 
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                                                                                                    Продовження табл. 1.3 

          

Середньооблікова кількість штатних 

працівників 

жінки 

2015 2016 2017 2018 2019 

Усього 123820 120385 121927 119434 113011 

Сільське господарство, лісове господарство 

та рибне господарство 10055 10980 11008 10140 10219 

  з них сільське господарство 9713 10634 10672 9869 9792 

Промисловість 20447 19279 18923 18704 19805 

Будівництво 432 468 402 435 459 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 6689 6603 6630 6866 6464 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур`єрська діяльність 7057 7053 6915 7001 6634 

транспорт 2417 1489 1573 1690 1640 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 878 754 443 439 277 

Інформація та телекомунікації 661 505 531 467 424 

Фінансова та страхова діяльність 2183 1837 1758 1653 1561 

Операції з нерухомим майном 498 654 399 254 394 

Професійна, наукова та технічна діяльність 1380 1865 1702 1927 1378 

з неї наукові дослідження та розробки 211 172 147 169 152 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 1155 1228 966 1279 859 

Державне управління й оборона; 

обов`язкове соціальне страхування 8697 8668 10601 9162 7213 

Освіта 33781 32433 33608 33298 31280 

Охорона здоров`я та надання соціальної 

допомоги 26662 25850 25363 25045 23833 

  з них охорона здоров`я 22952 22304 21842 21723 20632 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2855 1819 2415 2480 2062 

   з них:      

діяльність у сфері творчості, мистецтва та 

розваг 1699 854 1254 1263 980 

функціонування бібліотек, архівів, музеїв 

та інших закладів культури 1067 864 1082 1088 888 

Надання інших видів послуг 390 389 263 287 149 
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1.4. Середньооблікова кількість штатних працівників за статтю 

       та за видами економічної діяльності у промисловості  
                                                                                                                               (осіб)   

 

Середньооблікова кількість штатних 
працівників 

чоловіки 

2015 2016 2017 2018 2019 

Промисловість  32763 31699 31824 31546 31627 
Добувна промисловість і розроблення 
кар`єрів 825 795 826 758 706 
  з них добування кам`яного та бурого – – к – – 
Переробна промисловість 22313 21769 22386 22706 22785 
  виробництво харчових продуктів,    
  напоїв і тютюнових виробів 8808 8418 8635 8458 8523 

текстильне виробництво,    
виробництво одягу, шкіри, виробів   
зі шкіри та інших матеріалів 608 595 577 560 555 
виготовлення виробів з деревини,     
виробництво паперу та поліграфічна  
діяльність 836 858 1148 1087 970 
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – к к – – 
виробництво хімічних речовин і  
хімічної продукції 3461 3336 2963 3007 3069 
виробництво основних фармацевтичних     
продуктів і фармацевтичних препаратів 817 1020 1221 1305 1328 
виробництво гумових і пластмасових  
виробів, іншої неметалевої мінеральної  
продукції 1488 1197 1254 1397 1334 
металургійне виробництво,  
виробництво готових металевих  
виробів, крім машин і устатковання 923 991 856 1050 1012 
виробництво комп`ютерів,  
електронної та оптичної продукції 1035 1071 1041 1041 1006 
виробництво електричного устатковання 800 102 132 141 236 
виробництво машин і устатковання,  
не віднесені до інших угруповань 1584 1666 1837 1767 1725 
виробництво автотранспортних  
засобів, причепів і напівпричепів,  
інших транспортних засобів 698 651 675 770 860 
виробництво меблів, іншої  
продукції, ремонт і монтаж машин і  
устатковання 1255 1830 2034 2124 2167 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 7674 7347 6780 6283 6142 
Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами 1951 1788 1832 1799 1994 
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                                                                                 Продовження табл. 1.4  

 

Середньооблікова кількість штатних 

працівників 

жінки 

2015 2016 2017 2018 2019 

Промисловість  20447 19279 18923 18704 19805 

Добувна промисловість і розроблення 

кар`єрів 205 200 214 194 181 

  з них добування кам`яного та бурого – – к – – 

Переробна промисловість 16458 15550 15265 15118 16050 

  виробництво харчових продуктів,    

  напоїв і тютюнових виробів 7395 6497 6212 6188 6801 

текстильне виробництво,    

виробництво одягу, шкіри, виробів   

зі шкіри та інших матеріалів 2032 2155 2135 1925 1931 

виготовлення виробів з деревини,     

виробництво паперу та поліграфічна  

діяльність 569 578 646 525 559 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення –                     к к – – 

виробництво хімічних речовин і  

хімічної продукції 2005 1914 1668 1640 1641 

виробництво основних  

фармацевтичних продуктів і  

фармацевтичних препаратів 1338 1432 1569 1634 1617 

виробництво гумових і пластмасових  

виробів, іншої неметалевої  

мінеральної продукції 566 463 396 447 529 

металургійне виробництво,  

виробництво готових металевих  

виробів, крім машин і устатковання 244 244 226 286 269 

виробництво комп`ютерів,  

електронної та оптичної продукції 733 755 739 708 719 

виробництво електричного  

устатковання 495 53 68 97 209 

виробництво машин і устатковання,  

не віднесені до інших угруповань 437 438 493 491 502 

виробництво автотранспортних  

засобів, причепів і напівпричепів,  

інших транспортних засобів 247 239 241 273 304 

виробництво меблів, іншої  

продукції, ремонт і монтаж машин і  

устатковання 397 769 870 905 969 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 2913 2727 2596 2498 2643 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 871 802 849 894 931 
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1.5. Середньооблікова кількість штатних працівників по містах  

       та районах 
(осіб)  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Черкаська область 224848 219522 221627 216898 208152 

м. Черкаси 78713 75248 77092 77063 76490 

м. Ватутіне 2248 1831 1749 1644 1689 

м. Канів 5334 6107 5859 5928 5818 

м. Золотоноша 6079 6233 6255 6074 5617 

м. Сміла 15538 15037 13381 13059 11729 

м. Умань 14046 15533 14641 15259 15385 

 райони          

Городищенський 4455 4258 4240 4158 3829 

Драбівський 4372 4126 4448 4393 4388 

Жашківський 5174 4935 5095 4455 4636 

Звенигородський 6160 5974 5636 5320 4658 

Золотоніський 6233 5907 5736 6024 5971 

Кам’янський 3709 3767 3770 3586 3144 

Канівський 5624 5894 5904 5577 4801 

Катеринопільський 3176 3448 3917 3316 3332 

Корсунь-Шевченківський 6673 6759 7326 6833 6292 

Лисянський 3142 3038 2783 2528 2102 

Маньківський 3711 3782 3943 3791 3727 

Монастирищенський 4338 3715 3586 3710 3329 

Смілянський 3242 3039 4218 3884 3883 

Тальнівський 5199 4876 4951 5113 4527 

Уманський 5921 5394 6033 5157 4404 

Христинівський 6748 6696 6250 6025 5822 

Черкаський 7765 7508 7871 8280 7721 

Чорнобаївський 7746 7605 7845 6990 6935 

Чигиринський 3885 3619 3649 3451 2459 

Шполянський 5617 5193 5449 5280 5464 
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1.6. Cередньооблікова кількість штатних працівників 
        по містах та районах у 2019 році 
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1.7. Кількість працівників за джерелами фінансування 

та видами економічної діяльності у 2019 році 
 

 Середньооблікова  

кількість штатних 

працівників 

З них оплата праці яких 

фінансується за рахунок 

бюджетних коштів 

осіб 
 % до 

2018 

усього, 

 осіб 

 % до загальної 

кількості штатних 

працівників 

Усього 208152 96,0 81040 38,9 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 31167 99,7 338 1,1 

  з них сільське господарство 28749 97,4 338 1,2 

Промисловість 51432 102,4 13 0,0 

Будівництво 2874 122,7 – – 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 13405 97,4 – – 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур`єрська діяльність 16245 94,2 72 0,4 

з них транспорт  13633 94,4 – – 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 503 76,4 – – 

Інформація та телекомунікації 1237 95,7 94 7,6 

Фінансова та страхова діяльність 2166 93,7 – – 

Операції з нерухомим майном 1167 185,2 128 11,0 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 2446 66,1 1260 51,5 

з неї наукові дослідження та розробки 448 93,3 242 54,0 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 2850 87,7 184 6,5 

Державне управління й оборона; 

обов`язкове соціальне страхування 10124 77,8 9364 92,5 

Освіта 40037 94,1 38757 96,8 

Охорона здоров`я та надання соціальної 

допомоги 29074 95,3 27962 96,2 

  з них охорона здоров`я 25197 95,4 24423 96,9 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 3098 86,9 2839 91,6 

   з них:     

діяльність у сфері творчості, 

мистецтва та розваг 1412 76,0 1399 99,1 

функціонування бібліотек, архівів, 

музеїв та інших закладів культури 1190 82,4 1090 91,6 

Надання інших видів послуг 327 58,3 31 9,5 
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1.8  Кількість працівників за формами зайнятості 

 та видами економічної діяльності у 2019 році 

 

 

Середня кількість 

працівників, осіб 

Облікова кількість 

штатних працівників на 

31 грудня 

працювали 

за цивільно-

правовими 

договорами 

зовнішні 

сумісники 
усього 

з них 

жінки 

Усього 4041 5658 202884 113401 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 804 730 27376 9639 

  з них сільське господарство 760 679 25339 9251 

Промисловість 850 818 51766 20402 

Будівництво 93 246 3068 475 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 509 531 13066 6529 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур`єрська діяльність 122 482 15571 6688 

з них транспорт 120 421 5503 1608 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 5 24 480 323 

Інформація та телекомунікації 13 46 1205 445 

Фінансова та страхова діяльність 47 18 2392 1799 

Операції з нерухомим майном 3 101 1167 404 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 73 67 2280 1280 

з неї наукові дослідження та 

розробки 5 18 409 137 

Діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування 286 54 2830 843 

Державне управління й оборона; 

обов`язкове соціальне страхування 202 38 9462 6835 

Освіта 318 1407 39455 31087 

Охорона здоров`я та надання 

соціальної допомоги 538 872 29439 24449 

  з них охорона здоров`я 102 775 25570 21264 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 164 202 3006 2055 

   з них:     

діяльність у сфері творчості, 

мистецтва та розваг 98 118 1420 983 

функціонування бібліотек, архівів, 

музеїв та інших закладів культури 54 24 1168 871 

Надання інших видів послуг 16 22 321 148 
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1.9. Кількість працівників за формами зайнятості  

       та видами економічної діяльності у промисловості у 2019 році 
 

 

Середня кількість 
працівників, осіб 

Облікова кількість штатних 
працівників на 31 грудня 

працювали 
за цивільно-
правовими 
договорами 

зовнішні 
сумісники 

усього з них жінки 

Промисловість  850 818 51766 20402 
Добувна промисловість і розроблення 
кар`єрів 18 6 894 197 
  з них добування кам`яного та  
  бурого вугілля    – 
Переробна промисловість 474 703 38816 16427 
  виробництво харчових продуктів,        
  напоїв і тютюнових виробів 274 225 15175 6848 

текстильне виробництво,    
виробництво одягу, шкіри,  
виробів зі шкіри та інших    
матеріалів 18 26 2457 1932 
виготовлення виробів з деревини,     
виробництво паперу та  
поліграфічна діяльність 2 59 1545 561 
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення    – 
виробництво хімічних речовин і  
хімічної продукції 62 23 4955 1812 
виробництво основних  
фармацевтичних продуктів і  
фармацевтичних препаратів 4 67 3086 1779 
виробництво гумових і  
пластмасових виробів,  
іншої неметалевої мінеральної  
продукції 14 64 1905 517 
металургійне виробництво,  
виробництво готових металевих  
виробів, крім машин і  
устатковання 17 22 1252 262 
виробництво комп`ютерів,  
електронної та оптичної продукції 5 27 1676 724 
виробництво електричного   
устатковання 1 18 464 213 
виробництво машин і  
устатковання, не віднесені до  
інших угруповань 23 50 2159 504 
виробництво автотранспортних  
засобів, причепів і напівпричепів,  
інших транспортних засобів 13 16 968 275 
виробництво меблів, іншої  
продукції, ремонт і монтаж машин  
і устатковання 44 106 3174 1000 

Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 305 79 9093 2815 
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 53 31 2963 963 

 


