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ПЕРЕДМОВА 

 
До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні 

характеристики найманих працівників та основні тенденції, які 
спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин області у 2016 році. 

Наведена інформація базується на системі показників державних 
статистичних спостережень підприємств, установ, організацій (крім малих 
підприємств). Окремі таблиці містять адміністративні дані державної 
служби зайнятості населення та результати вибіркових обстежень 
домогосподарств з питань економічної активності населення. 

Інформація систематизована за тематикою та розміщується у  
6 розділах. Зокрема, висвітлюються питання щодо зайнятості, попиту та 
пропозиції робочої сили, її мобільності, розміру номінальної заробітної 
плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), 
ефективності використання робочого часу, стану укладення колективних 
договорів, умов праці, а також наведена характеристика якісного складу 
окремих категорій працівників в цілому та по групі працівників, а саме 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Інформація наведена в узагальненому вигляді за видами економічної 
та промислової діяльності на рівні секцій і розділів відповідно до 
Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД – 2010), по містах та 
районах області, а також за статтю та окремими соціальними групами. 

Публікація містить короткий аналітичний огляд даних по основних 
напрямках статистики праці та методологічні роз'яснення щодо системи 
збору інформації, методології формування окремих показників, методів їх 
обчислення. 

Окремі явища проілюстровані діаграмами, які надають уявлення 
щодо сучасних тенденцій в економіці області. 

Сподіваємося, що збірник зацікавить фахівців державних органів, 
профспілок, наукових установ і організацій, інших користувачів, які 
займаються питаннями розробки соціальної політики та проблемами 
ринку праці.  

 
 
 

До уваги користувачів. 
Дані по Україні за 2014–2016рр. наведені без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, за 
2015–2016рр. – без частини зони проведення антитерористичної операції.  
 

 



 
 
 

СКОРОЧЕННЯ  
 

в.п. – відсотковий пункт п.р. – поточний рік 
год – година р. – рік 
грн – гривня рр. – роки 
км2 – квадратний кілометр табл. – таблиця 
люд-год – лидино-година тис. – тисяча 
м. – місто у т.ч. – у тому числі 
міс. – місяць % – відсоток 
млн. – мільйон  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–) – явищ не було 
   

Крапки (...) – відомості відсутні 
   

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені 
використаними у таблиці розрядами 

   

Символ (х) – 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 не 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. 

 
 



 

ЗМІСТ 

 
Передмова ............................................................................................................................. 3 
  

Скорочення ........................................................................................................................... 4 
  

Умовні позначення ………….............................................................................................. 4 
  

Використання найманої праці на підприємствах у 2016р................................................ 8 
  

1. НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ 14
   

1.1. Населення за економічною активністю (2000–2016 роки)...................................... 18
1.2. Населення за економічною активністю, статтю та місцем проживання 

у 2016 році ...................................................................................................................
 

18
1.3. Зайнятість населення (2000–2016 роки)………………………………………….... 19
1.4. Зайнятість населення за видами економічної діяльності (2012–2016 роки)……. 19
1.5. Кількість найманих працівників підприємств, установ, організацій за видами 

економічної діяльності  (2012–2016 роки)…………………………………………
 

20
1.6. Економічно активне населення за статтю за віковими групами у 2016 році ....... 21
1.7. Рівень зайнятості населення за статтю та місцем проживання, 

за віковими групами у 2016 році ...............................................................................
 

21
1.8. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за статтю та місцем 

проживання, за віковими групами у 2016 році ........................................................
 

22
1.9. Безробіття (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи  

(2012–2016 роки).........................................................................................................
 

22
1.10. Безробіття (за методологією МОП) за причинами незайнятості  

(2012–2016 роки).........................................................................................................
 

23
1.11. Облікова кількість працівників за видами економічної діяльності  

у 2015–2016 роках………………………………………………………………..….
 

24
1.12. Облікова кількість працівників за видами економічної діяльності у 

промисловості у 2015–2016 роках…………..……………………………..……….
 

25
   

2. МОБІЛЬНІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ 26
   

2.1. Динаміка руху працівників за видами економічної діяльності  
(2012–2016 роки).........................................................................................................

 
28

2.2. Рух працівників за видами економічної діяльності у 2016 році ............................ 30
2.3. Рух працівників за видами економічної діяльності у промисловості  

у 2016 році ………………………………………………………………………..….
 

31
2.4. Рух працівників по містах та районах у 2016 році .................................................. 32
2.5. Попит, пропозиція та працевлаштування робочої сили за видами економічної 

діяльності у 2015–2016 роках....................................................................................
 

33
2.6. Попит та пропозиція робочої сили по міських та районних  

центрах зайнятості у 2015–2016 роках.....................................................................
 

34
2.7. Попит та пропозиція робочої сили за професійними групами  

у 2015–2016 роках.......................................................................................................
 

35
2.8. Працевлаштування зареєстрованих безробітних по міських та районних 

центрах зайнятості у 2015–2016 роках……...……...................................................
 

36
2.9. Тривалість зареєстрованого безробіття по міських та районних  

центрах зайнятості у 2016 році .................................................................................
 

37
   



3. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 38
   

3.1. Динаміка використання фонду робочого часу за видами 
економічної діяльності (2012–2016 роки)................................................................. 39

3.2. Використання робочого часу працівників за видами економічної 
діяльності у 2016 році ................................................................................................ 40

3.3. Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності 
у промисловості у 2016 році ...................................................................................... 41

3.4. Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної 
зайнятості, за видами економічної діяльності у 2016 році .................................... 42

3.5. Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної 
зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості у 2016 році….... 43

3.6. Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної 
зайнятості, по містах та районах у 2016 році .......................................................... 44

3.7. Втрати робочого часу працівників з причин перебування в умовах вимушеної 
неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у 2015–2016 роках……. 45

3.8. Втрати робочого часу працівників з причин перебування в умовах вимушеної 
неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості  
у 2015–2016 роках…………………………………………………………………… 46

   

4. КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ 47
   

4.1. Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників за видами 
економічної діяльності  (2012–2016 роки)……........................................................ 48

4.2. Динаміка середньооблікової кількості штатних працівникі за видами 
економічної діяльності у промисловості (2012–2016 роки)………………….…… 49

4.3. Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників  
по містах та районах (2012–2016 роки)……………………………………………. 50

4.4. Середньооблікова кількість працівників за видами економічної діяльності у 
2016 році…………………………………………………………………………….. 51

4.5. Середньооблікова кількість працівників за видами економічної діяльності у 
промисловості у 2016 році………………………………………………………..… 52

4.6. Середньооблікова кількість працівників по містах  
та районах у 2015–2016 роках.................................................................................... 53

4.7. Середньооблікова кількість працівників за видами економічної діяльності 
та статтю у 2016 році……………………………………………………………….. 54

4.8. Середньооблікова кількість працівників за видами економічної діяльності у 
промисловості та статтю у 2016 році……………………………………………… 55

4.9. Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності  
на 31 грудня 2016 року ……………………………………………………..……… 56

4.10. Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності  
у промисловості на 31 грудня 2016 року ……………………………………..…… 57

   

5. ЗАРОБІТНА ПЛАТА  58
   

5.1. Динамика середньомісячної заробітної плати  
за видами економічної діяльності  (2012–2016 роки).............................................. 60

5.2. Динамика середньомісячної заробітної плати  
за видами економічної діяльності у промисловості (2012–2016 роки)……….…. 61

5.3. Динамика середньомісячної заробітної плати по містах та районах  
(2012–2016 роки)……………………………………………………………………. 62

5.4. Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата 
штатних працівників (1995–2016 роки).................................................................... 63



5.5. Середньомісячна заробітна плата чоловіків та жінок за видами 
економічної діяльності у 2016 році........................................................................... 64

5.6. Середньомісячна заробітна плата чоловіків та жінок за видами економічної 
діяльності у промисловості у 2016 році.................................................................... 65

5.7. Розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати 
за видами економічної діяльності за грудень 2016 року ........................................ 66

5.8. Розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати за видами 
економічної діяльності у промисловості за грудень 2016 року……………….…. 68

5.9. Заробітна плата за видами економічної діяльності у 2016 році ............................ 70
5.10. Заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості  

у 2016 році………………………………………………………………………...…. 72
5.11. Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами 

економічної діяльності у 2016 році .......................................................................... 74
5.12. Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної 

діяльності у промисловості у 2016 році.................................................................... 75
5.13. Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати  

по регіонах України (2012–2016 роки)……………………............………………. 76
   

6. СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 77
   

6.1. Заборгованість із виплати заробітної плати за видами 
економічної діяльності на 1 січня 2017 року............................................................ 78

6.2. Заборгованість із виплати заробітної плати по містах та районах  
на 1 січня 2017 року………………………………………………………...………. 79

6.3. Заборгованість із виплати заробітної плати по регіонах України  
на 1 січня 2017 року…………………………………………………………...……. 80

6.4. Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати  
за видами економічної діяльності (на 1 січня 2015–2017 років)............................ 81

6.5. Динаміка заборгованості із виплати заробітної  
плати по містах та районах (на 1 січня 2015–2017 років)……………………...… 82

6.6. Темпи зміни суми заборгованості із виплати заробітної плати 
за видами економічної діяльності на 1 січня 2017 року………………………...... 83

6.7. Темпи зміни суми заборгованості із виплати заробітної плати 
по містах та районах на 1 січня 2017 року................................................................ 84

6.8. Темпи зміни суми заборгованості із виплати заробітної плати 
по регіонах України на 1 січня 2017 року................................................................. 85

6.9. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно 
активних підприємств за видами економічної діяльності  
на 1 січня 2017 року.................................................................................................... 86

6.10. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно 
активних підприємств за видами економічної діяльності у промисловості  
на 1 січня 2017 року.................................................................................................... 87

6.11. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно 
активних підприємств по містах та районах на 1 січня 2017 року…..................... 88

6.12. Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати по регіонах України  
(на 1 січня 2013–2017 років)……………………………………………………...... 89

 


