
 

       

  РИНОК ПРАЦІ 
  

Телефон для довідок:  (0472) 33-89-72 

 
"Робоча сила Черкащини у 2021 році" 
Статистичний збірник 
 

Містить інформацію щодо основних показників робочої сили (зайнятості та 
безробіття населення) та її характеристик на ринку праці Черкащини у 2021 році. У 
публікації також наведено інформацію щодо зайнятості та безробіття населення по 
регіонах України та європейських країнах. 

Дані отримані за результатами обстеження робочої сили. Збірник уміщує опис 
методологічних та організаційних засад проведення зазначеного обстеження, 
основні методологічні визначення та поняття, оцінки надійності даних. 
 

Термін видання: Кількість сторінок: 
  20.09 75 

 
 
"Праця Черкащини" 
Статистичний збірник 

 

Містить найважливіші показники сфери соціально-трудових відносин на ринку 
праці, які відображають динаміку кількості працівників, мобільність робочої сили, 
розмір номінальної та реальної заробітної плати, стан її виплати, зайнятість, 
ефективність використання робочого часу, а  також  колективно-договірне 
регулювання соціально-трудових відносин та умови праці на підприємствах. 
Інформація представлена за видами економічної діяльності, окремі показники – за 
адміністративно-територіальними одиницями області та статтю.  

 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  17.05 124 

 
 
"Праця в економіці Черкаської області" 
Cтатистичний бюлетень 
 

Містить інформацію про кількість працівників, мобільність робочої сили, 
ефективність використання робочого часу та заробітну плату за видами економічної 
діяльності та районами області, а також колективно-договірне регулювання 
соціально-трудових відносин. 

 

Термін видання: Кількість сторінок: 
 

  щоквартально: 04.03, 06.06, 05.09, 06.12 25 

 



"Заробітна плата та стан її виплати  
в економіці Черкаської області" 
Cтатистичний бюлетень 

 

Містить дані щодо кількості працівників та розміру заробітної плати за видами 
економічної діяльності, містить інформацію щодо заборгованості із виплати 
заробітної плати за видами економічної діяльності та районами, за джерелами 
утворення, співвідношення невиплаченої та нарахованої до виплати заробітної 
плати. Висвітлюються дані стосовно кількості працівників, яким своєчасно не 
виплатили заробітну плату. 
 

Термін видання: Кількість сторінок: 

  
щомісячно: 05.01, 03.02, 03.03, 
04.04, 05.05, 03.06, 04.07, 03.08, 
02.09, 04.10 03.11, 05.12 

23 

 
 
"Заборгованість із виплати заробітної плати  
у Черкаській області" 
Експрес-випуск 
 

Термін видання: 

 щомісячно: 01.02, 02.03, 30.03, 03.05, 31.05, 
01.07, 01.08, 31.08, 30.09, 01.11, 30.11, 30.12 

 
 
"Заробітна плата Черкаської області" 
Експрес-випуск 
 

Термін видання: 

 щомісячно: 31.01, 01.03, 29.03, 29.04, 30.05, 
30.06, 29.07, 30.08, 29.09, 31.10, 29.11, 29.12 

 
 
"Зайнятість та безробіття населення Черкаської області" 
Експрес-випуск    
 

Термін видання: 
 щоквартально: 28.03, 30.06, 27.09, 28.12 

 
 


