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СКОРОЧЕННЯ 
 
м. – місто 
м2 – квадратний метр 
од – одиниць 
р. – рік 
рр. – роки 
табл. – таблиця 
тис. – тисяча 
у т.ч. – у тому числі 
% – відсоток 
 
 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
Тире (–) – явищ не було 
   
Крапки (...) – відомості відсутні 
   
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. 
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Передмова 
 

Статистичний бюлетень "Оплата праці працівників області за  

ІІ квартал 2018 року" підготовлено за даними статистичної звітності за 

формами № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із 

праці".  

До бюлетеня увійшли матеріали, що відображають процеси та 

основні тенденції, які відбуваються у сфері соціально-трудових відносин 

області за ІІ квартал 2018р. у порівнянні з відповідним періодом 

попереднього року. 

Наведена інформація базується на системі показників державної 

статистичної звітності підприємств, установ, організацій (крім малих 

підприємств). Наведені дані охоплюють напрямки зі статистики оплати 

праці та соціально-трудових відносин, зокрема з питань щодо розміру 

номінальної заробітної плати, стану її виплати. 

Інформація наведена в узагальненому вигляді за видами економічної 

діяльності, по містах та районах області, регіонах України. 

Дане видання слугуватиме хорошим посібником для використання в 

роботі керівниками місцевих органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування та інших осіб, що цікавляться даним питанням. 
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Оплата праці та стан її виплати 

 
У ІI кварталі 2018р. на підприємствах, установах та організаціях1 

(далі – підприємствах) області в середньому було зайнято 163,0 тис. осіб, у 
червні 2018р. – 161,6 тис. осіб. 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника 
підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) за ІІ квартал 
2018р. зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 28,8% і 
становила 8002 грн.  

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у 
червні 2018р. збільшилась порівняно з травнем п.р. на 9,6% і дорівнювала 
8719 грн, що на 28,2% більше, ніж у червні 2017р. та в 2,3 раза – рівня 
мінімальної заробітної плати (3723 грн). Нарахування за одну 
відпрацьовану годину у червні становили 68,58 грн, що на 18,4% більше, 
ніж у травні п.р. 

 

Динаміка середньої заробітної плати 
у 2017–2018 роках 
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Збільшення рівня заробітної плати у червні п.р. порівняно з травнем 
відбулося майже в усіх видах економічної діяльності, зокрема в освіті 
(на 22,2%), охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги (на 12,2%), 
фінансовій та страховій діяльності (на 11,4%), функціюванні бібліотек, 
архівів, музеїв та інших закладів культури (на 9,3%), інформації та 
телекомунікаціях (на 9,1%), тимчасовому розміщуванні й організації 
харчування (на 7,9%). Виняток становили тільки підприємства,  
 

  
  

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із 
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
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що займаються операціями з нерухомим майном, складського 
господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту та сільського 
господарства, де заробітна плата зменшилася від 3,5% до 8,4% порівняно з 
попереднім місяцем. 

Збільшення заробітної плати у ІІ кварталі 2018р. порівняно з 
відповідним періодом минулого року спостерігалося в усіх містах та 
районах області і коливалось від 14,3% у Міжгірському районі до 40,8% в 
Ужгородському районі. 

Диференціація розміру заробітної плати серед міст та районів 
області становила 1,5 раза. Найбільші нарахування в середньому за  
ІІ квартал 2018р. були у штатних працівників підприємств щомісячного 
обліку м.Берегово, Виноградівського та Ужгородського районів, а також 
м.Ужгород і перевищили середній показник по області від 3,5% до 15,8%, 
тоді як у працівників підприємств Воловецького, Свалявського, 
Міжгірського, Хустського та Іршавського районів заробітна плата була на 
16,1–25,1% нижчою від середньообласного показника. 

За результатами обстеження підприємств, серед 156,2 тис. 
працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на 
червень 2018р., 3,4 тис. осіб (2,2%) мали нарахування в межах 3723 грн 
(мінімальна заробітна плата, що діяла у червні). Найбільша частка 
працівників із такими нарахуваннями спостерігалась у видах діяльності з 
низьким рівнем середньої заробітної плати: діяльності у сфері 
адміністративного та допоміжного обслуговування (13,4%), наукових 
дослідженнях та розробках (11,9%), у тимчасовому розміщуванні й 
організації харчування (6,7%). Серед працівників, які повністю 
відпрацювали місячну норму робочого часу (118,8 тис. осіб), цей показник 
становив відповідно 125 осіб, або 0,1%. 

 
Розподіл кількості найманих працівників за розмірами  
заробітної плати, нарахованої за червень 2018 року 
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Загалом заробітну плату, яка не перевищувала середній рівень по 
області (8719 грн), мали 60,3% працівників. Переважна більшість 
працівників із нарахуваннями понад 8,0 тис.грн працювала у видах 
діяльності з високим рівнем оплати праці, зокрема на підприємствах з 
виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
(74,0% зайнятих у цьому виді діяльності), з виробництва електричного 
устатковання (73,6%), з виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і 
монтажу машин і устатковання (68,5%), на підприємствах складського 
господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (64,8%), установ 
державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування 
(63,3%), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря (60,8%), лісового господарства та лісозаготівель (58,1%), 
організацій фінансової та страхової діяльності (52,7%), з виробництва 
гумових і пластмасових виробів (52,5%). 

У червні 2018р. табельний фонд робочого часу залишився на рівні 
травня і становив 159 годин. Кожен працівник відпрацював у червні 
127 годин, що на 7,3% менше, ніж у травні 2018р. та на 0,8% – ніж у червні 
2017р. 

Індекс реальної заробітної плати, який враховує зміни споживчих цін 
у червні 2018р. порівняно із травнем 2018р. становив 109,9%, відносно 
червня 2017р. – 115,2%. 

 
Індекси реальної заробітної плати та споживчих цін 

(червень у % до червня попереднього року) 
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Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати протягом 

червня 2018р. збільшилась на 21,1% і на 1 липня 2018р. становила 
3694,9 тис.грн.  

В цілому по економіці області обсяг невиплаченої заробітної плати 
на початок липня 2018р. становив 0,3% фонду оплати праці, нарахованого 
за червень 2018р., а серед видів економічної діяльності він коливався від 
0,7% в установах охорони здоров’я до 14,9% в організаціях, діяльність 
яких пов’язана з науковими дослідженнями та розробками. 

 



 7

Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати 
у 2017–2018 роках 

(станом на 1 число відповідного місяця) 
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Найбільша питома вага невиплаченої заробітної плати на початок 

липня 2018р. припадала на установи охорони здоров’я (28,0% в загальному 

обсязі по області), підприємства сільського господарства, лісового 

господарства та рибного господарства (21,2%). Серед міст та районів 

області значна сума боргу припадала на підприємства Мукачівського 

району (29,7%), міст Мукачево (18,7%) та Ужгород (15,0%). 

У структурі загальної суми невиплаченої заробітної плати 84,6% 

боргу припадало на економічно активні підприємства та 15,4% – на 

економічно неактивні підприємства, тобто ті, які призупинили або 

припинили діяльність. 

Упродовж червня 2018р. заборгованість працівникам економічно 

активних підприємств області збільшилась на 26,0% і на 1 липня 2018р. 

становила 3125,6 тис.грн.  

Серед видів економічної діяльності значне збільшення суми 

невиплаченої заробітної плати спостерігалось на підприємствах з 

водопостачання; каналізації, поводження з відходами – на 27,6% та 

виникла в установах охорони здоров’я. 

Збільшення суми заборгованості на економічно активних 

підприємствах спостерігалось у м.Ужгород – на 4,2%, Мукачівському 

районі – на 5,2%, м.Чоп – на 27,6% та виникла у Воловецькому районі. 
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На початок липня 2018р. вчасно не отримали заробітну плату  

433 працівники економічно активних підприємств, що склало  

0,3% середньооблікової чисельності штатних працівників, зайнятих в 

економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в 

середньому 7218 грн, що склало 82,8% середнього розміру заробітної 

плати за червень 2018р. 

Сума заборгованості на економічно неактивних підприємствах 

упродовж червня 2018р. залишилася на рівні попереднього періоду і на  

1 липня 2018р. становила 569,3 тис.грн, що склало 15,4% від загальної 

суми заборгованості області. Сума боргу цих підприємств припадала на 

суб’єкти сфери охорони здоров’я Мукачівського району (92,4%) та 

промисловості м.Чоп (7,6%). 
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КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ 
 

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності  
у ІІ кварталі 2018 року 

 
Середньооблікова кількість 

штатних працівників 
Середня кількість працівників 
позаоблікового складу, осіб 

 

усього, 
осіб 

у % до ІІ кварталу 
2017р. 

працювали за 
цивільно-
правовими 
договорами 

зовнішні 
сумісники

  

Усього  163026 98,8 3643 4588
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство 4420 95,2 678 63
з них сільське господарство 1349 87,5 92 58

Промисловість 40601 98,0 1081 401
Будівництво 1256 100,5 3 274
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів 9681 100,0 78 216
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 12722 92,4 77 215
транспорт 4719 98,6 49 97
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 6150 87,3 27 110
поштова та кур’єрська 
діяльність …1 …1 …1 …1

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 1275 120,7 112 52
Інформація та телекомунікації 1063 86,0 52 24
Фінансова та страхова діяльність 1895 83,9 209 38
Операції з нерухомим майном 802 115,7 58 70
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 1609 101,7 88 53
з неї наукові дослідження та 
розробки 543 96,9 42 28

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 1252 110,1 141 24
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне 
страхування 12192 104,0 262 161
Освіта 45825 101,3 333 1789
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 25573 100,0 389 893
з них охорона здоров’я  23409 100,8 326 830

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 2471 76,6 42 210
з них   
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 1186 73,6 21 177
функціювання бібліотек, 
архівів, музеїв та інших 
закладів культури 1180 81,7 15 25

Надання інших видів послуг 389 80,7 40 105
  
  1 У цій та наступних таблицях (стор. 11, 12, 14–23) дані не оприлюднюються з метою 
забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 
конфіденційності статистичної інформації. 
 

Примітка. У цій та наступних таблицях (стор. 10–23, 31, 32) дані наведено по юридичних 
особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і 
більше осіб.  
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 Середньооблікова кількість штатних працівників 
по містах та районах у ІІ кварталі 2018 року 

 
Усього  

осіб у % до підсумку 
 
Закарпатська область 163026 100,0

м.Ужгород 43034 26,3

м.Берегово 6473 4,0

м.Мукачево 23283 14,3

м.Хуст 4656 2,9

м.Чоп 1620 1,0

райони 

Берегівський 3467 2,1

Великоберезнянський 2550 1,6

Виноградівський 12783 7,8

Воловецький 2106 1,3

Іршавський 6881 4,2

Міжгірський 4702 2,9

Мукачівський 7050 4,3

Перечинський 4120 2,5

Рахівський 6769 4,2

Свалявський 6318 3,9

Тячівський 11716 7,2

Ужгородський 8586 5,3

Хустський 6912 4,2
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Середня кількість працівників  
за видами економічної діяльності у промисловості 

у ІІ кварталі 2018 року 
 

Середньооблікова  
кількість штатних  

працівників 

Середня кількість 
працівників 

позаоблікового складу, 
осіб 

усього, 
осіб 

у % до ІІ 
кварталу 2017р.

працювали за 
цивільно-
правовими 
договорами 

зовнішні
сумісники

  

Промисловість  40601 98,0 1081 401
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 692 97,4 28 42
з них добування кам’яного та 
бурого вугілля …1 …1 …1 …1

Переробна промисловість  34291 98,5 782 285
виробництво харчових 
продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів 1732 95,7 24 79
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 7784 98,1 35 63
виготовлення виробів з 
деревини, виробництво паперу 
та поліграфічна діяльність 3307 92,0 67 29
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції …1 …1 …1 …1

виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – – –
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції 848 96,6 57 15
металургійне виробництво; 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устатковання 201 106,9 4 11
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної 
продукції …1 …1 …1 …1

виробництво електричного 
устатковання 5237 93,4 62 17
виробництво машин і 
устатковання, не віднесених до 
інших угруповань …1 …1 …1 …1

виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і 
напівпричепів та інших 
транспортних засобів 8444 100,6 259 28
виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж 
машин і устатковання 2444 94,5 144 9
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 3518 90,0 88 19
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 2100 105,2 183 55

 
  
  

1 Див. виноску до табл. на стор. 9. 
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА СТАН ЇЇ ВИПЛАТИ 
 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників 
за видами економічної діяльності у ІІ кварталі 2018 року 

 
Нараховано в середньому працівнику  

за місяць 
у % до 

грн ІІ кварталу 
2017р. 

середнього 
рівня по 
економіці 

за 
відпра-
цьовану 
годину, 

 грн 
  
Усього  8002 128,8 100,0 60,38
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 9205 134,4 115,0 63,15
з них сільське господарство 6984 136,6 87,3 45,57
Промисловість 9660 135,9 120,7 65,93
Будівництво 5017 83,7 62,7 33,32
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 6513 125,3 81,4 45,20
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 8355 125,7 104,4 61,14
транспорт 8357 120,4 104,4 58,43
складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 9608 128,5 120,1 69,66
поштова та кур’єрська діяльність …1 …1 …1 …1

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 4196 124,2 52,4 29,66
Інформація та телекомунікації 8496 135,8 106,2 60,66
Фінансова та страхова діяльність 9786 126,5 122,3 67,97
Операції з нерухомим майном 5902 128,9 73,8 44,92
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 6719 130,6 84,0 48,25
з неї наукові дослідження та розробки 5996 122,2 74,9 44,91
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 4915 107,8 61,4 35,52
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 11723 146,1 146,5 85,75
Освіта 7468 124,3 93,3 67,77
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 5483 116,0 68,5 40,43
з них охорона здоров’я  5458 115,2 68,2 40,05
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 5570 112,9 69,6 40,16
з них   
діяльність у сфері творчості, мистецтва 
та розваг 4902 110,3 61,3 34,74
функціонування бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури 6196 112,7 77,4 45,44
Надання інших видів послуг 5971 153,9 74,6 40,76

 
  
  

1 Див. виноску до табл. на стор. 9. 
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Середньомісячна заробітна плата штатних працівників 
по містах та районах у ІІ кварталі 2018 року 

 
Нараховано в середньому працівнику 

 
грн 

у % до середнього 
рівня 

по області 
  

Закарпатська область 8002 100,0

м.Ужгород 9269 115,8

м.Берегово 8285 103,5

м.Мукачево 8132 101,6

м.Хуст 7043 88,0

м.Чоп 7834 97,9

райони 

Берегівський 7157 89,4

Великоберезнянський 7520 94,0

Виноградівський 8512 106,4

Воловецький 6715 83,9

Іршавський 5997 74,9

Міжгірський 6464 80,8

Мукачівський 7174 89,6

Перечинський 8044 100,5

Рахівський 7224 90,3

Свалявський 6662 83,2

Тячівський 6960 87,0

Ужгородський 9106 113,8

Хустський 6415 80,2
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Середньомісячна заробітна плата штатних працівників 
за видами економічної діяльності у промисловості 

у ІІ кварталі 2018 року 
 

Нараховано в середньому працівнику  
за місяць 

у % до 

грн ІІ кварталу 
2017р. 

середнього 
рівня 
по 

економіці 

за 
відпра-
цьовану 
годину,  
грн 

  
Промисловість  9660 135,9 120,7 65,93
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 7910 134,7 98,8 56,96
з них добування кам’яного та бурого 
вугілля …1 …1 …1 …1

Переробна промисловість  9866 136,1 123,3 67,03
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 5290 121,3 66,1 36,31
текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 8111 128,6 101,4 55,14
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 5963 123,0 74,5 41,83
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції …1 …1 …1 …1

виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів – – – –
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 7120 140,6 89,0 48,76
металургійне виробництво; 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 8216 103,6 102,7 58,70
виробництво комп’ютерів, електронної 
та оптичної продукції …1 …1 …1 …1

виробництво електричного 
устатковання 9933 127,6 124,1 70,66
виробництво машин і устатковання, не 
віднесених до інших угруповань …1 …1 …1 …1

виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів 12165 150,4 152,0 78,78
виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і устатковання 11238 140,0 140,4 75,96
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 10184 139,2 127,3 71,86
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 5986 129,7 74,8 40,99

 
  
  

1 Див. виноску до табл. на стор. 9.  
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Структура фонду оплати праці штатних працівників 
за видами економічної діяльності у ІІ кварталі 2018 року 

 
У тому числі, %  

Фонд 
оплати 
праці  
усього, 
тис.грн 

фонд 
основної
заробітної
плати 

фонд 
додаткової
заробітної
плати 

інші 
заохочувальні 

та 
компенсаційні 

виплати 

Нараховано
за 

невідпра-
цьований 
час із 
фонду 
оплати 
праці,  % 

  
Усього  3913839,9 57,2 35,8 7,0 7,5
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство 122062,0 64,2 31,6 4,2 6,0
з них сільське господарство 28269,6 68,8 30,4 0,8 2,7
Промисловість 1176606,8 63,2 32,2 4,6 5,1
Будівництво 18910,0 89,4 9,3 1,3 2,2
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 189167,2 66,8 33,1 0,1 5,6
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 318883,1 57,0 39,0 4,0 8,3
транспорт 118300,3 61,4 35,6 3,0 8,3
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 177278,6 51,6 43,3 5,1 8,6
поштова та кур’єрська діяльність …1 …1 …1 …1 …1

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 16046,8 90,4 8,7 0,9 4,1
Інформація та телекомунікації 27083,8 55,9 37,5 6,6 7,4
Фінансова та страхова діяльність 55642,6 71,5 25,5 3,0 5,1
Операції з нерухомим майном 14194,2 67,7 30,9 1,4 8,6
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 32424,5 56,3 39,9 3,8 7,8
з неї наукові дослідження та 
розробки 9773,9 58,9 37,4 3,7 6,7
Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 18459,6 79,4 20,2 0,4 4,5
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 428764,2 34,9 51,5 13,6 9,1
Освіта 1026687,2 52,9 37,0 10,1 9,8
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 420656,6 61,2 31,8 7,0 8,0
з них охорона здоров’я  383307,4 61,7 31,4 6,9 8,0
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 41289,7 60,9 31,7 7,4 7,1
з них   
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 17440,1 70,2 25,8 4,0 5,8
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів 
культури 21927,0 52,3 37,2 10,5 8,3
Надання інших видів послуг 6961,6 77,8 15,2 7,0 3,4

 
  
  

1 Див. виноску до табл. на стор. 9.  
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Структура фонду оплати праці штатних працівників 
за видами економічної діяльності у промисловості 

у ІІ кварталі 2018 року 
 

У тому числі, %  
Фонд 
оплати 
праці  
усього, 
тис.грн 

фонд 
основної 
заробітної
плати 

фонд 
додаткової
заробітної
плати 

інші 
заохочувальні 

та 
компенсаційні 

виплати 

Нараховано 
за невідпра-
цьований  
час із 
фонду 
оплати 
праці, % 

  
Промисловість  1176606,8 63,2 32,2 4,6 5,1
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 16413,2 62,2 33,8 4,0 7,2
з них добування кам’яного та 
бурого вугілля …1 …1 …1 …1 …1

Переробна промисловість  1015000,1 63,9 32,0 4,1 4,7
виробництво харчових 
продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів 27481,9 80,1 18,4 1,5 6,4
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 189406,6 71,8 27,6 0,6 5,1
виготовлення виробів з 
деревини, виробництво паперу 
та поліграфічна діяльність 59166,9 76,3 23,6 0,1 5,6
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції …1 …1 …1 …1 …1

виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – – – –
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції 18107,4 73,5 25,9 0,6 4,7
металургійне виробництво; 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устатковання 4945,9 68,0 14,1 17,9 2,9
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної 
продукції …1 …1 …1 …1 …1

виробництво електричного 
устатковання 156045,5 60,7 33,6 5,7 4,4
виробництво машин і 
устатковання, не віднесених до 
інших угруповань …1 …1 …1 …1 …1

виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і 
напівпричепів та інших 
транспортних засобів 308166,1 55,6 38,6 5,8 5,0
виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж 
машин і устатковання 82407,3 55,1 43,3 1,6 3,1
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 107480,1 52,9 37,6 9,5 8,0
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 37713,4 72,2 21,7 6,1 6,9

 
  
  

1 Див. виноску до табл. на стор. 9.  
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Розподіл кількості штатних працівників за розмірами  
нарахованої їм заробітної плати та видами економічної  

діяльності у червні 2018 року 
 

З них питома вага працівників, 
яким заробітна плата за червень 

нарахована в межах, % 

 Кількість 
працівників, 
яким оплачено 

50% 
і більше 

робочого часу,
встановленого 
на червень, 

осіб 

до 
3723,00
грн 

від 
3723,01 
до 

4000,00 
грн 

від 
4000,01 
до 

5000,00 
грн 

від 
5000,01 
до 

6000,00 
грн 

   
Усього  156236 2,2 17,1 11,7 12,9
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 4282 1,2 12,9 9,2 10,4
з них сільське господарство 1335 1,4 34,2 18,5 12,3
Промисловість 38867 1,1 9,3 7,8 9,6
Будівництво 1192 1,2 53,9 15,1 10,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів 9285 3,2 31,5 20,4 12,5
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 12120 5,4 18,3 9,7 6,7
транспорт 4551 4,3 21,3 15,3 6,3
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 5855 1,5 4,5 5,0 7,8
поштова та кур’єрська діяльність …1 …1 …1 …1 …1

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 1227 6,7 56,5 13,6 9,5
Інформація та телекомунікації 1030 1,6 10,0 12,8 16,7
Фінансова та страхова діяльність 1833 2,1 8,5 6,4 9,7
Операції з нерухомим майном 781 3,2 24,5 25,6 22,1
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 1509 4,6 22,2 15,6 16,9
з неї наукові дослідження та 
розробки 505 11,9 9,9 16,0 24,4
Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування 1190 13,3 42,7 14,2 11,2
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 11443 0,9 7,3 6,2 8,4
Освіта 44038 1,9 15,3 11,3 15,4
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 24647 2,2 25,6 18,1 18,8
з них охорона здоров’я  22594 2,0 25,6 17,9 19,2
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 2411 2,2 26,5 20,2 16,5
з них    
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 1151 2,6 38,2 21,5 14,9
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури 1154 2,0 12,8 20,1 19,0
Надання інших видів послуг 381 2,8 57,9 9,6 3,0
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Продовження 
З них питома вага працівників, 
яким заробітна плата за червень 

нарахована в межах, %    

  

від 6000,01
до 7000,00 

грн 

від 
7000,01 
до 

8000,00 
грн 

від 
8000,01 
до 

10000,00 
грн 

від 
10000,01 

до 
15000,00 

грн 

понад 
15000,00

грн 

   
Усього  8,2 8,2 13,2 15,8 10,7
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 10,4 9,8 13,9 19,7 12,5
з них сільське господарство 5,9 5,2 9,8 6,4 6,3
Промисловість 7,7 10,0 17,7 22,0 14,8
Будівництво 6,6 4,0 5,6 3,1 0,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 6,1 4,7 6,0 8,8 6,8
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 5,9 6,9 16,4 22,5 8,2
транспорт 5,4 6,4 11,3 18,5 11,2
складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 7,5 8,9 24,8 31,8 8,2
поштова та кур’єрська діяльність …1 …1 …1 …1 …1

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 4,0 5,0 3,7 0,5 0,5
Інформація та телекомунікації 11,5 9,9 12,6 13,3 11,6
Фінансова та страхова діяльність 11,5 9,1 15,8 19,8 17,1
Операції з нерухомим майном 10,0 1,6 4,7 6,0 2,3
Професійна, наукова та технічна діяльність 8,8 5,8 10,5 8,2 7,4
з неї наукові дослідження та розробки 9,3 8,7 9,3 7,7 2,8
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 6,5 1,9 2,9 3,7 3,6
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 6,6 7,3 15,9 23,9 23,5
Освіта 8,4 8,2 13,3 15,1 11,1
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 10,7 8,7 7,7 6,0 2,2
з них охорона здоров’я  10,7 9,0 7,8 5,9 1,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 11,3 8,0 7,8 5,8 1,7
з них    
діяльність у сфері творчості, мистецтва та 
розваг 6,9 7,6 5,6 2,5 0,2
функціювання бібліотек, архівів, музеїв 
та інших закладів культури 16,2 7,9 10,1 8,8 3,1
Надання інших видів послуг 6,5 2,9 4,9 4,9 7,5

 
  
  

1 Див. виноску до табл. на стор. 9.  
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 Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої  
їм заробітної плати та видами економічної діяльності  

у промисловості у червні 2018 року 
 

З них питома вага працівників, яким 
заробітна плата за червень 
нарахована в межах, %  

 

Кількість 
працівників, 
яким оплачено 

50% 
і більше 

робочого часу, 
встановленого 
на червень, осіб

до 
3723,00 
грн 

від 
3723,01 
до 

4000,00 
грн 

від 
4000,01 
до 

5000,00 
грн 

від 
5000,01
до 

6000,00
грн 

   
Промисловість  38867 1,1 9,3 7,8 9,6
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 660 1,5 17,0 10,9 13,9
з них добування кам’яного та бурого 
вугілля …1 …1 …1 …1 …1

Переробна промисловість  33170 1,3 9,4 6,5 9,1
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 1705 1,2 54,1 18,8 9,0
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 7536 1,9 9,4 7,5 13,5
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 3061 1,2 24,8 19,4 14,4
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції …1 …1 …1 …1 …1

виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – – – –
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції 846 2,4 26,8 13,2 11,7
металургійне виробництво; 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 193 9,3 22,8 15,5 14,5
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції …1 …1 …1 …1 …1

виробництво електричного 
устатковання 5074 1,2 3,9 2,9 5,4
виробництво машин і устатковання, 
не віднесених до інших угруповань …1 …1 …1 …1 …1

виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів 8264 0,1 2,2 2,3 7,4
виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і 
устатковання 2309 0,1 2,1 4,6 9,7
Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 3018 0,0 2,4 4,4 9,1
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 2019 0,1 15,9 34,1 18,5
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Продовження 
З них питома вага працівників, 
яким заробітна плата за червень 

нарахована в межах, % 

 від 
6000,01 
до 

7000,00 
грн 

від 
7000,01 
до 

8000,00 
грн 

від 
8000,01 
до 

10000,00 
грн 

від 
10000,01 

до 
15000,00 

грн 

понад 
15000,00

грн 

 

Промисловість  7,7 10,0 17,7 22,0 14,8
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 8,7 9,1 13,3 15,6 10,0
з них добування кам’яного та бурого    
вугілля …1 …1 …1 …1 …1

Переробна промисловість  7,2 10,0 18,2 22,9 15,4
виробництво харчових продуктів, напоїв і  
тютюнових виробів 4,4 4,6 3,9 3,5 0,5
текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 12,0 14,4 17,8 17,5 6,0
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та  
поліграфічна діяльність 11,4 10,1 10,8 6,5 1,4
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – – –
виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції …1 …1 …1 …1 …1

виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів – – – – –
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 5,5 6,6 9,9 16,9 7,0
металургійне виробництво; виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання 6,7 4,2 6,2 7,8 13,0
виробництво комп'ютерів, електронної та 
оптичної продукції …1 …1 …1 …1 …1

виробництво електричного устатковання 4,3 8,7 32,5 30,1 11,0
виробництво машин і устатковання, не 
віднесених до інших угруповань …1 …1 …1 …1 …1

виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів 5,1 9,0 15,4 29,3 29,2
виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і устатковання 6,7 8,3 10,0 33,9 24,6
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 11,1 12,2 19,1 23,3 18,4
Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами 7,4 6,5 9,1 6,8 1,6
 

  
  

1 Див. виноску до табл. на стор. 9. 
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Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали 
червень 2018 року 

та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати,  
за видами економічної діяльності 

 
З них мають нарахування в межах 
мінімальної заробітної плати 

(3723 грн) 

  
 

Кількість 
штатних 

працівників, які 
повністю 

відпрацювали 
червень, 
осіб 

усього, 
осіб 

у % до кількості штатних 
працівників, які повністю 
відпрацювали червень 

 
Усього  118764 125 0,1
Сільське господарство, 
лісовегосподарство та рибне 
господарство 3745 – –
з них сільське господарство 1205 – –

Промисловість 31435 51 0,2
Будівництво 1061 – –
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 7670 35 0,5
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 9128 – –
транспорт 3512 – –
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 4278 – –
поштова та кур’єрська діяльність …1 …1 …1

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 960 – –
Інформація та телекомунікації 773 – –
Фінансова та страхова діяльність 1193 16 1,3
Операції з нерухомим майном 549 – –
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 1219 – –
з неї наукові дослідження та 
розробки 357 – –

Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 931 – –
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 8104 – –
Освіта 30110 23 0,1
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 19657 – –
з них охорона здоров’я  18178 – –

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 1921 – –
з них  
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 926 – –
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів 
культури 910 – –

Надання інших видів послуг 308 – –
 

  
  

1 Див. виноску до табл. на стор. 9. 
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Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали  
червень 2018 року 

та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, 
за видами економічної діяльності у промисловості 

 
З них мають нарахування в межах 

мінімальної заробітної плати (3723 грн)

 

Кількість 
штатних 

працівників, які
повністю 

відпрацювали
червень, 
осіб 

усього, 
осіб 

у % до кількості штатних 
працівників, які повністю 
відпрацювали червень 

Промисловість  31435 51 0,2
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 489 1 0,2
з них добування кам’яного та бурого 
вугілля …1 …1 …1

Переробна промисловість  26925 50 0,2
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 1406 – –
текстильне виробництво, виробництво
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інши
матеріалів 6408 42 0,7
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 2331 – –
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції …1 …1 …1

виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – –
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінерально
продукції 727 – –
металургійне виробництво; 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 160 8 5,0
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції …1 …1 …1

виробництво електричного 
устатковання 4129 – –
виробництво машин і устатковання, 
не віднесених до інших угруповань …1 …1 …1

виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів 6589 – –
виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і 
устатковання 1867 – –
Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 2328 – –
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 1693 – –

 
  
  

1 Див. виноску до табл. на стор. 9. 
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Заробітна плата штатних працівників за видами економічної 
діяльності у червні 2018 року 

 
Нараховано в середньому працівнику 

у % до 
 

за 
червень,
грн 

травня 
2018р. 

червня 
2017р. 

середнього 
рівня по 
економіці 

мінімаль-
ної 

заробітної 
плати  

(3723 грн) 

за від-
пра-

цьовану 
годину, 
грн 

    
Усього  8719 109,6 128,2 100,0 234,2 68,58
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство 9555 101,5 127,3 109,6 256,7 66,66
з них сільське господарство 6789 91,6 133,6 77,9 182,4 44,72
Промисловість 10264 105,0 136,9 117,7 275,7 69,32
Будівництво 5063 103,0 83,9 58,1 136,0 33,33
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 6674 101,2 124,2 76,5 179,3 46,78
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 8291 98,3 123,6 95,1 222,7 61,93
транспорт 8255 102,2 122,1 94,7 221,7 58,41
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 9556 95,5 124,2 109,6 256,7 72,52
поштова та кур'єрська 
діяльність …1 …1 …1 …1 …1 …1

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 4534 107,9 135,6 52,0 121,8 32,04
Інформація та телекомунікації 8690 109,1 134,3 99,7 233,4 63,30
Фінансова та страхова діяльність 10632 111,4 132,9 121,9 285,6 75,02
Операції з нерухомим майном 5720 96,5 126,9 65,6 153,6 42,85
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 7192 106,7 134,8 82,5 193,2 51,35
з неї наукові дослідження та 
розробки 6290 104,0 126,3 72,1 169,0 45,78
Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 5186 106,1 108,9 59,5 139,3 36,84
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне 
страхування 12796 106,6 138,5 146,8 343,7 97,57
Освіта 8736 122,2 124,2 100,2 234,7 92,84
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 6046 112,2 116,2 69,3 162,4 45,54
з них охорона здоров’я  6015 112,4 115,0 69,0 161,6 44,97
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 5936 106,8 111,7 68,1 159,4 44,44
з них    
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 5117 103,7 107,1 58,7 137,4 37,99
функціювання бібліотек, 
архівів, музеїв та інших 
закладів культури 6694 109,3 112,2 76,8 179,8 50,35
Надання інших видів послуг 6219 102,3 151,2 71,3 167,0 43,69

 
  
  

1 Див. виноску до табл. на стор. 9. 



 24

Заборгованість із виплати заробітної плати 
за видами економічної діяльності на 1 липня 2018 року 

 
Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн  

у тому числі підприємства (установи, організації) 
економічно 
активні 

підприємства - 
банкрути1 

економічно 
неактивні 

 
 

усього 
 усього 

 

у % до 
загаль-
ної 
суми 

усього
 

у % до 
загаль- 
ної 
суми 

усього 
 

у % до
загаль-
ної 
суми 

  
Усього 3694,9 3125,6 84,6 – – 569,3 15,4
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 782,1 782,1 100,0 – – – –
з них сільське господарство 694,8 694,8 100,0 – – – –

Промисловість 631,9 588,8 93,2 – – 43,1 6,8
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів – – – – – – –
Переробна промисловість 230,9 230,9 100,0 – – – –
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря – – – – – – –
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 401,0 357,9 89,3 – – 43,1 10,7

Будівництво – – – – – – –
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів – – – – – – –
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність – – – – – – –
Тимчасове розміщування й 
організація харчування – – – – – – –
Інформація та телекомунікації – – – – – – –
Фінансова та страхова діяльність – – – – – – –
Операції з нерухомим майном 689,9 689,9 100,0 – – – –
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 556,1 556,1 100,0 – – – –
з неї наукові дослідження та 
розробки 556,1 556,1 100,0 – – – –

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування – – – – – – –
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування – – – – – – –
Освіта – – – – – – –
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 1034,9 508,7 49,2 – – 526,2 50,8
з них охорона здоров’я  1034,9 508,7 49,2 – – 526,2 50,8

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок – – – – – – –
з них   
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг – – – – – – –
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури – – – – – – –

Надання інших видів послуг – – – – – – –
 

  
  

1 У цій та наступній таблиці (стор. 25) – суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються 
процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. 

Примітка. У цій та наступних таблицях із питань заборгованості з виплати заробітної плати  
(стор. 25–30, 33) дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб 
із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників. 
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Заборгованість із виплати заробітної плати 
по містах та районах на 1 липня 2018 року 

 
Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн 
у тому числі підприємства (установи, організації) 
економічно 
активні 

підприємства - 
банкрути1 

економічно 
неактивні 

 

усього 

усього

у % 
до 

загальної
суми 

усього

у % 
до 

загальної 
суми 

усього 

у % 
до 

загальної
суми 

        
Закарпатська область 3694,9 3125,6 84,6 – – 569,3 15,4

м.Ужгород 556,1 556,1 100,0 – – – –

м.Берегово – – – – – – –

м.Мукачево 689,9 689,9 100,0 – – – –

м.Хуст – – – – – – –

м.Чоп 401,0 357,9 89,3 – – 43,1 10,7

райони 

Берегівський – – – – – – –

Великоберезнянський – – – – – – –

Виноградівський – – – – – – –

Воловецький 508,7 508,7 100,0 – – – –

Іршавський 87,3 87,3 100,0 – – – –

Міжгірський – – – – – – –

Мукачівський 1097,9 571,7 52,1 – – 526,2 47,9

Перечинський – – – – – – –

Рахівський – – – – – – –

Свалявський – – – – – – –

Тячівський – – – – – – –

Ужгородський 354,0 354,0 100,0 – – – –

Хустський – – – – – – –
 

  
  

1 Див. виноску до табл. на стор. 24. 
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Темпи зміни суми заборгованості з виплати  
заробітної плати за видами економічної діяльності 

на 1 липня 2018 року 
 

Сума невиплаченої заробітної плати 
у % до 

суми заборгованості на 

  
  

тис.грн
1 червня 
2018р. 

1 січня 
2018р. 

фонду 
оплати 
праці 
за 

червень 
2018р. 

Струк-
тура 
боргу, 

% 

 
Усього 3694,9 121,1 156,6 0,3 100,0
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 782,1 102,5 110,8 1,7 21,2
з них сільське господарство 694,8 102,9 98,4 6,9 18,8

Промисловість 631,9 115,8 746,9 0,1 17,1
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів – – – – –
Переробна промисловість 230,9 103,9 556,4 0,1 6,3
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря – – – – –
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 401,0 123,9 930,4 3,0 10,8

Будівництво – – – – –
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів – – – – –
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність – – – – –
Тимчасове розміщування й організація 
харчування – – – – –
Інформація та телекомунікації – – – – –
Фінансова та страхова діяльність – – – – –
Операції з нерухомим майном 689,9 101,2 92,3 12,8 18,7
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 556,1 104,2 188,6 4,7 15,0
з неї наукові дослідження та 
розробки 556,1 104,2 188,6 14,9 15,0

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування – – – – –
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування – – – – –
Освіта – – – – –
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 1034,9 196,7 196,7 0,7 28,0
з них охорона здоров’я  1034,9 196,7 196,7 0,7 28,0

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок – – – – –
з них  
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг – – – – –
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури – – – – –

Надання інших видів послуг – – – – –
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Темпи зміни суми заборгованості з виплати  
заробітної плати по містах та районах на 1 липня 2018 року 

 
Сума невиплаченої заробітної плати 

у % до 
суми заборгованості на 

   

тис.грн 
1 червня 
2018р. 

1 січня 
2018р. 

Структура
боргу,  

% 

     
Закарпатська область 3694,9 121,1 156,6 100,0

м.Ужгород 556,1 104,2 188,6 15,0

м.Берегово – – – –

м.Мукачево 689,9 101,2 92,3 18,7

м.Хуст – – – –

м.Чоп 401,0 123,9 930,4 10,8

райони  

Берегівський – – – –

Великоберезнянський – – – –

Виноградівський – – – –

Воловецький 508,7 – – 13,8

Іршавський 87,3 99,4 – 2,4

Міжгірський – – – –

Мукачівський 1097,9 102,6 113,1 29,7

Перечинський – – – –

Рахівський – – – –

Свалявський – – – –

Тячівський – – – –

Ужгородський 354,0 100,0 116,8 9,6

Хустський – – – –
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Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 
економічно активних підприємств (установ, організацій) 
за видами економічної діяльності на 1 липня 2018 року 

 
Сума невиплаченої заробітної плати  
усього у тому числі нарахованої за  
у % до суми 

заборгованості 
на 

період з  
початку  
2018р. 

попередні  
роки 

тис. 
грн 1 

червня 
2018р.

1 
січня

2018р.

тис. 
грн 

у % до 
загаль-
ної 
суми 

заборго-
ваності

тис. 
грн 

у % до 
загаль-
ної 
суми 

заборго-
ваності

Струк-
тура 
боргу,

% 

 
Усього 3125,6 126,0 170,51356,9 43,4 1768,7 56,6 100,0
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство 782,1 102,5 110,8 63,6 8,1 718,5 91,9 25,0
з них сільське господарство 694,8 102,9 98,4 63,6 9,2 631,2 90,8 22,2
Промисловість 588,8 117,1 696,0 501,8 85,2 87,0 14,8 18,8
Будівництво – – – – – – – –
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів – – – – – – – –
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність – – – – – – – –
Тимчасове розміщування й 
організація харчування – – – – – – – –
Інформація та телекомунікації – – – – – – – –
Фінансова та страхова діяльність – – – – – – – –
Операції з нерухомим майном 689,9 101,2 92,3 43,2 6,3 646,7 93,7 22,1
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 556,1 104,2 188,6 239,6 43,1 316,5 56,9 17,8
з неї наукові дослідження та 
розробки 556,1 104,2 188,6 239,6 43,1 316,5 56,9 17,8
Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування – – – – – – – –
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне 
страхування – – – – – – – –
Освіта – – – – – – – –
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 508,7 – – 508,7 100,0 – – 16,3
з них охорона здоров’я  508,7 – – 508,7 100,0 – – 16,3
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок – – – – – – – –
з них  
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг – – – – – – – –
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів 
культури – – – – – – – –
Надання інших видів послуг – – – – – – – –
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Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 
економічно активних підприємств (установ, організацій) 

по містах та районах на 1 липня 2018 року 
 

Сума невиплаченої заробітної плати  
усього у тому числі нарахованої за  
у % до суми 

заборгованості 
на 

період з 
початку 
2018р. 

попередні 
роки 

тис. 
грн 

1 червня 
2018р. 

1 січня
2018р.

тис. 
грн 

у % до 
загаль- 
ної суми
заборго-
ваності

тис. 
грн 

у % до 
загаль- 
ної суми 
заборго- 
ваності 

Струк-
тура 
боргу,

% 

    
Закарпатська    
область 3125,6 126,0 170,5 1356,9 43,4 1768,7 56,6 100,0

м.Ужгород 556,1 104,2 188,6 239,6 43,1 316,5 56,9 17,8

м.Берегово – – – – – – – –

м.Мукачево 689,9 101,2 92,3 43,2 6,3 646,7 93,7 22,1

м.Хуст – – – – – – – –

м.Чоп 357,9 127,6 830,4 357,9 100,0 – – 11,4

райони    

Берегівський – – – – – – – –

Великоберез-    
нянський – – – – – – – –

Виноградівський – – – – – – – –

Воловецький 508,7 – – 508,7 100,0 – – 16,3

Іршавський 87,3 99,4 – – – 87,3 100,0 2,8

Міжгірський – – – – – – – –

Мукачівський 571,7 105,2 128,6 163,5 28,6 408,2 71,4 18,3

Перечинський – – – – – – – –

Рахівський – – – – – – – –

Свалявський – – – – – – – –

Тячівський – – – – – – – –

Ужгородський 354,0 100,0 116,8 44,0 12,4 310,0 87,6 11,3

Хустський – – – – – – – –
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Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 
економічно активних підприємств (установ, організацій) 

за видами економічної діяльності у промисловості  
на 1 липня 2018 року 

 
Сума невиплаченої заробітної плати  
усього у тому числі нарахованої за 
у % до суми 

заборгованості 
на 

період з 
початку 2018р.

попередні  
роки 

тис. 
грн 1 

червня 
2018р.

1 січня
2018р.

тис. 
грн 

у % до 
загаль- 
ної 
суми 
забор-
го- 

ваності 

тис. 
грн 

у % до 
загаль-
ної 
суми 
забор-
го- 

ваності

Стру-
ктура
боргу,

% 

  
Промисловість 588,8 117,1 696,0 501,8 85,2 87,0 14,8 100,0
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів – – – – – – – –
з них добування кам’яного та 
бурого вугілля – – – – – – – –
Переробна промисловість  230,9 103,9 556,4 143,9 62,3 87,0 37,7 39,2
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 230,9 103,9 556,4 143,9 62,3 87,0 37,7 39,2
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів – – – – – – – –
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність – – – – – – – –
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – – – – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції – – – – – – – –
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – – – – – – –
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції – – – – – – – –
металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання – – – – – – – –
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції – – – – – – – –
виробництво електричного 
устатковання – – – – – – – –
виробництво машин і устатковання, 
не віднесені до інших угруповань – – – – – – – –
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів – – – – – – – –
виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж машин і 
устатковання – – – – – – – –
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря – – – – – – – –
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 357,9 127,6 830,4 357,9 100,0 – – 60,8
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МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ПОРІВНЯННЯ 
 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників  
по регіонах України у ІІ кварталі 2018 року 1 

 
У розрахунку на одного штатного працівника, грн 

 
грн у % до 

ІІ кварталу 2017р. 
 
Україна  8781 126,3

Вінницька 7710 129,0

Волинська 7204 126,8

Дніпропетровська 8755 129,4

Донецька 9974 128,9

Житомирська 7382 128,2

Закарпатська 8002 128,8

Запорізька 8655 130,0

Івано-Франківська 7649 125,1

Київська  8940 127,1

Кіровоградська 7126 125,4

Луганська 7391 132,7

Львівська 7891 125,6

Миколаївська 8041 122,9

Одеська 8018 124,1

Полтавська 8228 127,7

Рівненська 7238 124,2

Сумська 7300 125,5

Тернопільська 6953 126,4

Харківська 7487 123,0

Херсонська 7036 121,8

Хмельницька 7286 125,6

Черкаська 7487 124,7

Чернівецька 6882 124,6

Чернігівська 7002 125,3

м.Київ 13328 123,3
 
  
  

1 У цій та наступних таблицях (стор. 32, 33) дані наведено без урахування тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях. 
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Індекси реальної заробітної плати 
по регіонах України у червні 2018 року1 

 

Темпи росту/зниження, % 

червень 2018р. до 

травня  
2018р. 

червня  
2017р. 

січень–червень 2018р. 
до січня–червня 2017р.

   
Україна 104,8 113,0 112,0

Вінницька 108,5 116,0 114,9

Волинська 107,7 113,5 111,4

Дніпропетровська 103,9 115,8 115,7

Донецька 96,3 107,8 111,5

Житомирська 107,2 116,5 114,8

Закарпатська 109,9 115,2 113,1

Запорізька 103,6 114,9 114,0

Івано-Франківська 108,6 111,1 111,6

Київська  107,7 112,2 112,0

Кіровоградська 106,1 115,1 111,6

Луганська 108,3 120,6 111,5

Львівська 106,5 112,2 112,1

Миколаївська 109,5 115,5 109,4

Одеська 107,8 111,0 109,7

Полтавська 104,8 115,0 113,2

Рівненська 109,3 111,4 109,4

Сумська 104,0 111,7 111,2

Тернопільська 109,2 113,7 112,5

Харківська 105,0 109,3 109,6

Херсонська 107,3 110,3 108,3

Хмельницька 108,6 112,7 111,3

Черкаська 106,5 111,9 111,2

Чернівецька 110,4 111,5 112,0

Чернігівська 105,0 111,2 110,8

м.Київ 101,6 111,3 109,7
 
  
  

1 Див. виноску до табл. на стор. 31. 
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Темпи зміни та суми заборгованості з виплати заробітної плати 
по регіонах України на 1 липня 2018 року1 

 

Сума невиплаченої заробітної плати 

усього 
з неї по економічно  

активних підприємствах 
у % до суми 

заборгованості  
на 

у % до суми 
заборгованості  

на 

 

тис. 
грн 1 

червня 
2018р. 

1 
січня 

2018р. 

тис. 
грн 1 

червня 
2018р. 

1 
січня 

2018р. 
  
Україна 2723411 106,3 115,0 1566348 111,0 123,1

Вінницька 14161 79,3 120,5 2612 40,3 68,0

Волинська 17084 150,2 89,1 14531 165,2 88,5

Дніпропетровська 128755 100,6 103,8 39393 95,8 126,5

Донецька 538512 118,3 118,8 479724 121,2 126,4

Житомирська 7498 102,0 140,3 1905 108,4 111,9

Закарпатська 3695 121,1 156,6 3126 126,0 170,5

Запорізька 274433 116,3 217,2 250047 116,7 224,5

Івано-Франківська 26512 95,5 135,4 8955 88,5 149,8

Київська  134755 101,9 103,9 18029 115,7 145,8

Кіровоградська 10883 97,7 102,6 5080 87,3 124,8

Луганська 539260 100,3 96,8 188218 101,0 85,5

Львівська 84037 108,4 101,6 26522 138,9 131,3

Миколаївська 110796 95,0 106,9 83831 93,7 104,4

Одеська 49241 101,4 101,6 11177 112,3 123,7

Полтавська 41478 103,0 109,6 27789 107,4 129,6

Рівненська 43300 91,5 78,2 43104 91,5 81,1

Сумська 204459 114,3 173,0 168702 117,7 193,9

Тернопільська 8961 110,8 194,9 7634 114,0 192,9

Харківська 249467 99,9 111,1 31899 89,1 89,4

Херсонська 12368 107,1 170,9 2193 164,5 125,2

Хмельницька 7400 99,9 128,4 1122 101,7 107,5

Черкаська 72558 105,3 65,4 56802 106,7 59,8

Чернівецька 735 107,6 39,8 665 108,1 37,1

Чернігівська 17420 100,1 174,7 12326 101,0 205,5

м.Київ 125646 104,1 128,2 80964 105,5 119,7
 
  

1 Див. виноску до табл. на стор. 31. 
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