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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 2021 році порівняно з минулими роками. 

Наведена у збірнику інформація базується на системі показників 

державних статистичних спостережень підприємств із питань статистики праці. 

Інформація систематизована за тематикою та розміщується в розділах, в 

яких наведені дані щодо кількості штатних працівників, 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. 

Інформація представлена за видами економічної діяльності та  районами, а 

також за статтю.  

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 2017–2021 

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 

год – година 

грн – гривня  

млн. – мільйон  

од – одиниця 

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)   

 2017 2018 2019 2020 2021 

Усього 221627 216898 208152 205977 199199 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 34680 31274 31167 28830 28663 

  з них сільське господарство 32394 29512 28749 26560 26281 

Промисловість 50747 50250 51432 50784 49699 

Будівництво 2236 2342 2874 2754 3598 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 13132 13766 13405 13569 13533 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур`єрська діяльність 16912 17243 16245 15179 14369 

транспорт 6033 6140 5763 4906 4920 

   складське господарство та допоміжна     

   діяльність у сфері транспорту 7893 8298 к к к 

   поштова та кур’єрська діяльність 2986 2805 к к к 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 636 659 503 470 468 

Інформація та телекомунікації 1501 1292 1237 1106 934 

Фінансова та страхова діяльність 2493 2313 2166 2249 1966 

Операції з нерухомим майном 1074 630 1167 1081 710 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 2850 3700 2446 2185 2042 

з неї наукові дослідження та розробки 416 480 448 417 415 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 2655 3251 2850 2606 2686 

Державне управління й оборона; 

обов`язкове соціальне страхування 14782 13017 10124 12016 11239 

Освіта 42913 42541 40037 41779 39711 

Охорона здоров`я та надання соціальної 

допомоги 30852 30495 29074 26986 25527 

  з них охорона здоров`я 26600 26411 25197 23117 22296 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3597 3564 3098 3876 3549 

   з них:          

діяльність у сфері творчості, мистецтва 

та розваг 1911 1857 1412 2090 1737 

функціонування бібліотек, архівів, 

музеїв та інших закладів культури 1480 1444 1190 1190 1389 

Надання інших видів послуг 567 561 327 507 505 
 

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)   

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Промисловість  50747 50250 51432 50784 49699 

Добувна промисловість і розроблення 

кар`єрів 1039 952 887 882 849 

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

Переробна промисловість 37651 37824 38835 37981 36238 

  виробництво харчових продуктів, напоїв і    

  тютюнових виробів 14847 14644 15324 14776 13583 

текстильне виробництво, виробництво  

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших  

матеріалів 2712 2484 2486 2311 2347 

виготовлення виробів з деревини,     

виробництво паперу та поліграфічна  

діяльність 1794 1613 1529 2347 2904 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення к – – –  – 

виробництво хімічних речовин і хімічної  

продукції 4631 4647 4710 4452 3942 

виробництво основних фармацевтичних  

продуктів і фармацевтичних препаратів 2790 2939 2945 2834 2929 

виробництво гумових і пластмасових  

виробів, іншої неметалевої мінеральної  

продукції 1649 1844 1863 1947 2105 

металургійне виробництво, виробництво  

готових металевих виробів, крім машин і  

устатковання 1081 1336 1281 1413 1393 

виробництво комп`ютерів, електронної та  

оптичної продукції 1780 1750 1725 1584 1081 

виробництво електричного устатковання 200 238 445 416 987 

виробництво машин і устатковання, не  

віднесені до інших угруповань 2329 2258 2227 1948 1974 

виробництво автотранспортних засобів,  

причепів і напівпричепів, інших  

транспортних засобів 916 1043 1164 835 855 

виробництво меблів, іншої продукції,  

ремонт і монтаж машин і устатковання 2903 3028 3136 3118 2138 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 9376 8781 8785 8987 9382 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 2681 2693 2925 2934 3230 
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1.3. Структура кількості працівників за організаційно-правовими формами 
господарювання у 2021 році 

 

 
 

 

1.4. Середньооблікова кількість штатних працівників по районах 

       у 2021 році 
(осіб)  

 
Середньооблікова кількість штатних працівників 

усього, осіб % до підсумку 

Черкаська область 199199 100,0 

Звенигородський 22651 11,4 

Золотоніський 21032 10,6 

Уманський 34129 17,1 

Черкаський 121387 60,9 

 

 

 

Державні 
підприємства

1,7%

Комунальні 
підприємства

12,3%

Акціонерні 
товариства

9,7%

Товариства з 
обмеженою 

відповідальністю
28,0%Філії (інші 

відокремлені 
підрозділи)

8,8%

Приватні 
підприємства

5,1%

Органи 
державної влади

4,1%

Органи місцевого 
самоврядування

16,7%

Державна 
організація 
(установа, 

заклад)
4,8%

Комунальна 
організація 
(установа, 

заклад)
5,4%

Інші 
організаційно-
правові форми

3,4%


