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Передмова 
 

У цьому збірнику наведено інформацію щодо робочої сили та її 
характеристик на ринку праці Черкащини у 2020 році. 

Дані щодо основних показників робочої сили отримані за результатами 
обстеження робочої сили (до 2019 року – вибіркове обстеження населення 
(домогосподарств) з питань економічної активності) . 

Збірник уміщує опис методологічних та організаційних засад 
проведення зазначеного обстеження, основні методологічні визначення та 
поняття, оцінки надійності даних. 

Інформація систематизована за тематикою по 5 розділах збірника. 
У розділах 1–4 наведено інформацію щодо робочої сили (до 2019 року – 

економічно активне населення), зайнятого та безробітного населення, 
визначеного за методологією Міжнародної організації праці (МОП), а також 
щодо осіб, які не входять до складу робочої сили.  

Розділ 5 уміщує інформацію щодо показників зайнятості та безробіття 
населення по Україні та країнах Європейського Союзу.  

Також до збірника включено короткий аналітичний огляд стану ринку 
праці у 2020 році. Окремі явища у публікації проілюстровані діаграмами, які 
надають уявлення про  тенденції на ринку праці Черкащини. 

Сподіваємося, що публікація зацікавить фахівців органів виконавчої 
влади, організацій профспілок та роботодавців, науковців та інших 
користувачів, які займаються питаннями ринку праці.  

При використанні даних та матеріалів, що вміщені у цьому 
статистичному збірнику, посилання на першоджерело обовязкове. 
 
 
До уваги користувачів 

У розділі 5 інформація наведена без урахування тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.  

Дані за результатами обстеження робочої сили є оцінками, які 
оприлюднюються з урахуванням їх надійності.  

З 2019 року в рамках програми обстеження робочої сили здійснюється 
опитування населення у віці 15 років і старше, до 2019 року проводилося 
опитування  осіб у віці 15-70 років. 
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Скорочення у збірнику 
 
% -   відсоток  рр. -  роки  
в.п. -  відсоткові пункти  тис. – тисяча 
р. -   рік        грн. – гривні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умовні позначення, що використані у збірнику 

 
– (тире) – явища не було; 

0,0 (нуль) – явище існувало, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути         
виражені використаними в таблиці цифровими розрядами; 

х (знак ікс) – заповнення рубрики за характером явища не має сенсу; 

“з них“ – означає, що наведено не всі доданки загальної суми; 

“у тому числі” – означає, що наведено всі доданки загальної суми. 
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СТАТИСТИЧНО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД  
СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2020 РОЦІ 

 
За результатами обстеження робочої сили кількість робочої сили віком 

15 років і старше у 2020р. становила 557,8 тис.осіб, з них у віці 15-70 років – 
557,6 тис.осіб, що на 3,9% менше, ніж у 2019р.   

У складі робочої сили серед осіб віком 15 років і старше 90,5% належали 
до зайнятих осіб, а решта – 9,5%, відповідно до методології Міжнародної 
організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні. Більше половини 
робочої сили складали чоловіки та майже третину – молодь у віці 15-34 роки.  

Рівень участі населення в робочій силі віком 15-70 років зменшився з 
64,7% у 2019р. до 63,0% у 2020р.  

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше становила 504,7 
тис.осіб, з них у віці 15-70 років – 504,5 тис.осіб, що на 27,3 тис.осіб менше 
порівняно з 2019р.   

У 2020р. рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 
49,3% населення відповідного віку, а серед осіб віком 15-70 років – 57,0%. У 
осіб віком 15-70 років найвищий рівень цього показника спостерігався серед 
осіб віком 35-39 років, а найнижчий – у молоді віком 15-24.  

Кожний четвертий із загальної  кількості  зайнятих осіб працював у 
сільському, лісовому та рибному господарстві. 

Кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років порівняно 
з 2019р. зменшилася на 3,4% та у 2020р. становила 87,2 тис.осіб, або 17,3% 
від кількості зайнятого населення відповідного віку.  

Кількість   безробітного  населення віком 15 років і старше та у віці 
15-70 років, відповідно до методології МОП, становила по 53,1 тис.осіб, що 
на 4,8 тис.осіб (9,9%) більше, ніж у 2019р.  

Серед безробітних чоловіки складали 60,0%, міські мешканці – 57,6%.  
Із загальної кількості безробітних 20,0% складала молодь у віці 15-29 років. 
Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15 років і 

старше, як і серед осіб віком 15-70 років становив 9,5% робочої сили 
відповідного віку (середній рівень безробіття в Україні також 9,5%). Серед 
осіб віком 15-70 років цей показник був вищий у чоловіків порівняно з 
жінками (11,1% проти 7,9%) та у сільських жителів, ніж у мешканців міської 
місцевості (10,2% проти 9,1%).  

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. 
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Безробітне населення у віці 15-70 років  
за причинами незайнятості у 2020 році 

(у % до усього безробітного населення) 

Слід зазначити, що у 2020р., порівняно з 2019р., у складі безробітних 
віком 15-70 років за причинами незайнятості відбулося зменшення питомої 
ваги осіб, вивільниних з економічних причин (на 3,6 в.п.). Водночас 
спостерігалося збільшення частки безробітної молоді, не працевлаштованої 
після закінчення закладів освіти (на 9,1 в.п.). 

Серед безробітних за тривалістю пошуку роботи у 2020р. порівняно з 
2019р. відбулось збільшення частки осіб, які шукали роботу 12 місяців і 
більше (на 21,1 в.п.), середня тривалість пошуку роботи збільшилася з 5 до 8 
місяців.  

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, віком 15 років і 
старше у 2020р. становила 465,2 тис.осіб, з них у віці 15–70 років – 
327,7 тис.осіб, що складає понад третину населення відповідного віку. Серед 
осіб віком 15–70 років, які не входять до складу робочої сили, 60,5% 
пенсіонерів, 17,3% – учнів, студентів, 11,7% виконували  домашні (сімейні) 
обов’язки.  
        У 2020р. на 0,2 тис.осіб збільшилася кількість незайнятих осіб 
працездатного віку, які припинили активні пошуки роботи, тому що втратили 
надію її знайти (зневірені), ця категорія становила 0,8 тис.осіб. Слід також 
відмітити, що особи, що зневірилися у пошуках роботи, а також ті, що не 
знають, де і як її шукати або вважають, що для них немає підходящої роботи 
(потенційна робоча сила), 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 9,9% проти 9,8%, розрахованих за 
методологією МОП (у 2019р. – 8,7% проти  8,5% відповідно). 
 

інші причини
10,9

непрацевла-
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закінчення 
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13,0
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Додаткову інформацію щодо змісту розділів статистичного збірника 
«Робоча сила Черкащини у 2020 році» 
можна отримати за телефоном  09674015619 

 
 
 


