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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 
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” – наведено не всі доданки загальної суми 
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 

вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 
конфіденційності статистичної інформації. 

 

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою 
складових пояснюється округленням даних. 

 

 
 
 

© Головне управління статистики у Закарпатській області, 2019 
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело. 
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Передмова 
 

Статистичний бюлетень "Зайнятість працівників області за 
2018 рік" підготовлено за даними статистичної звітності за формами 
№ 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці", № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці", за 
результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з 
питань економічної активності та за інформацією державної служби 
зайнятості. 

До бюлетеня увійшли матеріали, що охоплюють напрямки зі 
статистики ринку праці, зокрема з питань зайнятості населення, 
відображають процеси та основні тенденції, які відбувалися у сфері 
соціально-трудових відносин області за 2018р. у порівнянні з попереднім 
роком. Дані щодо кількості штатних працівників, руху кадрів, 
використання робочого часу та укладання колективних договорів наведено 
по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із 
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 

Інформацію щодо зайнятості населення наведено за результатами 
вибіркового обстеження населення (домогосподарств) із питань 
економічної активності, що проводиться відповідно до рекомендацій 
Міжнародної організації праці (МОП). Дані без урахування тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та 
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 
областях. 

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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ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ 
 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, 
установ і організацій1 (далі – підприємства) у 2018р. становила 162,4 тис. 
осіб, що на 1,6% менше, ніж у 2017р. 

Упродовж 2018р. на підприємства було прийнято 39,1 тис. осіб, тоді як 
звільнено 46,9 тис. осіб (відповідно 24,1% та 28,9% середньооблікової 
кількості штатних працівників). Суттєве перевищення рівня вибуття над 
рівнем прийому зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій (на  
19,0 в.п.), у фінансовій та страховій діяльності (на 16,4 в.п.), у сфері надання 
інших видів послуг (на 12,5 в.п.), у будівельних організаціях (на 10,9 в.п.),  
у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і 
мотоциклів (на 8,3 в.п.) та на підприємствах сільського господарства, 
лісового господарства та рибного господарства (на 8,1 в.п.). Слід зазначити, 
що переважна більшість працівників (89,7%) залишили робочі місця з причин 
плинності кадрів. Протягом 2018р. із причин реорганізації, скорочення 
штатів було звільнено 3,9 тис. осіб, або 8,2% вибулих. Найбільші обсяги 
скорочення штатів спостерігались у галузі охорони здоров’я та надання 
соціальної допомоги (на 1176 осіб), у сфері оптової та роздрібної торгівлі; 
ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (на 798 осіб), в освіті (на  
697 осіб), у промисловості (на 495 осіб), у державному управлінні й обороні; 
обов’язковому соціальному страхуванні (на 158 осіб), у сфері інформації та 
телекомунікацій (на 138 осіб) та на підприємствах сільського господарства, 
лісового господарства та рибного господарства (на 104 особи).  

Середньооблікова кількість штатних працівників у грудні 2018р. 
становила 160,5 тис. осіб та зменшилася порівняно з листопадом на 0,7%. 
Значне зменшення даного показника спостерігалося на підприємствах 
сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства, у 
сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, в організаціях, що 
здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування, а також у фінансовій та страховій діяльності (на 2,5–1,4%). 

За ІV квартал 2018р. кількість працівників, які працювали в режимі 
неповного робочого дня (тижня), становила 0,9 тис. осіб, або 0,6% 
середньооблікової кількості штатних працівників, ще 0,5 тис. осіб, або 
0,3% відповідно, знаходились у відпустках без збереження заробітної 
плати.  

Розміри вимушеної неповної зайнятості за ІV квартал 2018р. 
характеризують дані, наведені у діаграмі. 

 
  
  

1 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із 
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
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Рівень вимушеної неповної зайнятості за окремими видами 
економічної діяльності у ІV кварталі 2018 року 

(у % до кількості штатних працівників відповідного виду діяльності) 
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виконання робіт)

 

Кількість зареєстрованих безробітних (за даними Закарпатського 
обласного центру зайнятості) на кінець грудня 2018р. становила 4,6 тис. 
осіб. Допомогу по безробіттю отримували 81,5% осіб, які мали статус 
безробітного на кінець місяця. 

Із загальної кількості безробітних 64,8% складали жінки. 
Структура зареєстрованих безробітних за окремими соціальними 

групами наведена в таблиці. 
 

Кількість зареєстрованих безробітних  
на кінець грудня 2018р. 

у % до 

 

осіб 
листопада 2018р. грудня 2017р. 

 

Безробітні – всього 4610 105,5 88,5
з них  
жінки 2988 102,9 89,1
молодь у віці до 35 років 1505 105,3 85,4
особи, які проживають  
у сільській місцевості 2570 106,2 83,3
особи, які мають додаткові 
гарантії у сприянні 
працевлаштуванню 1724 103,2 88,8

 
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець 

грудня 2018р. становив 0,6% населення працездатного віку, у сільській 
місцевості та міських поселеннях він становив 0,5% та 0,7% відповідно. 
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У грудні 2018р. порівняно з листопадом спостерігалося збільшення 
обсягів зареєстрованого безробіття у більшості районів області, крім 
Великоберезнянського, Іршавського, Міжгірського, Перечинського 
районів та м.Ужгород. 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, на кінець місяця 
у % до грудень 2018р.,

осіб листопада 
2018р. 

грудня 
2017р. 

   

Закарпатська область 4610 105,5 88,5
м.Ужгород 341 98,6 95,3
Берегівський1 166 109,2 83,8
Великоберезнянський 193 97,0 86,5
Виноградівський 279 102,6 87,7
Воловецький 247 116,0 71,8
Іршавський 373 94,4 82,3
Міжгірський 370 98,1 67,9
Мукачівський1 493 103,4 101,4
Перечинський 148 93,7 107,2
Рахівський 515 113,9 89,6
Свалявський 104 103,0 99,0
Тячівський 984 114,2 89,4
Ужгородський1 177 111,3 105,4
Хустський1 220 105,8 111,1

 

 
  
  

1 Включаючи, відповідно, міста Берегово, Мукачево, Чоп та Хуст. 
 

За даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з 
питань економічної активності середньомісячна кількість економічно 
активного населення віком 15–70 років в області у 2018р. становила  
558,5 тис. осіб, з яких 502,4 тис. були зайняті економічною діяльністю, а 
решта (56,1 тис.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно 
її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. 
Рівень зайнятості населення (за методологією МОП) у віці 15–70 років 
становив 54,5%, а в працездатному віці – 61,6%. Рівень безробіття серед 
економічно активного населення у віці 15–70 років склав 10,0%, а в 
працездатному віці – 10,3% (по Україні – 8,8% і 9,1% відповідно). 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 
роботодавцями1 до державної служби зайнятості, у грудні 2018р. 
порівняно з листопадом 2018р. зменшилася на 39,0% і на кінець  
місяця становила 1,2 тис. Порівняно з груднем 2017р. даний показник 
збільшився на 45,1%. 

 
  
  

1 До роботодавців відносяться підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці. 
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За професійними групами найбільший попит на робочу силу 
спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (29,3% від 
загальної кількості заявлених вакансій), працівників сфери торгівлі та 
послуг (19,0%), робітників з обслуговування, експлуатації та 
контролювання за роботою технологічного устаткування, складання 
устаткування та машин (15,6%), а найменший – на кваліфікованих 
робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та 
рибальства (0,8%) і на законодавців, вищих державних службовців, 
керівників, менеджерів (управителів) (3,9%). 

Інформація щодо кількості зареєстрованих безробітних, попиту на 
робочу силу та пропозиції за професійними групами наведена в таблиці. 

 
(на кінець грудня) 

Кількість 
зареєстрованих 
безробітних, 

осіб 

Кількість  
вакансій, од 

Навантаження 
зареєстрованих 
безробітних 

на вільне робоче 
місце (вакантну 

посаду), 
осіб 

 

2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 
 

Усього 4610 5210 1164 802 4 6

Законодавці, вищі державні 
службовці, керівники, менеджери 
(управителі) 585 602 45 34 13 18

Професіонали 397 367 68 42 6 9

Фахівці 449 458 111 68 4 7

Технічні службовці 237 230 80 39 3 6

Працівники сфери торгівлі та 
послуг 757 913 221 130 3 7

Кваліфіковані робітники 
сільського та лісового 
господарств, риборозведення  
та рибальства 462 561 9 25 51 22

Кваліфіковані робітники з 
інструментом 450 583 341 221 1 3

Робітники з обслуговування, 
експлуатації та контролювання  
за роботою технологічного 
устаткування, складання 
устаткування та машин 441 425 182 160 2 3

Найпростіші професії та особи 
без професії 832 1071 107 83 8 13
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Навантаження зареєстрованих безробітних на вільне робоче місце 
(вакантну посаду) на кінець грудня 2018р. становило 4 особи (на кінець 
грудня 2017р. – 6 осіб). 

За професійними групами, найбільше претендентів на одну вакансію 
було серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, 
риборозведення та рибальства (51 особа), законодавців, вищих державних 
службовців, керівників, менеджерів (управителів) (13 осіб), а найменше – 
серед робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за 
роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин 
(2 особи) та кваліфікованих робітників з інструментом (1 особа). 

В адміністративно-територіальному розрізі навантаження 
зареєстрованих безробітних на вільне робоче місце (вакантну посаду) на 
кінець грудня 2018р. коливалося від однієї особи у м.Ужгород до 37 осіб у 
Міжгірському районі. Зменшення цього показника порівняно з груднем 
2017р. спостерігалось у м.Ужгород та майже в усіх районах області, крім 
Воловецького, Міжгірського, Перечинського та Тячівського.  

 

Кількість вакансій 

Навантаження зареєстрованих 
безробітних на вільне робоче 
місце (вакантну посаду), осіб 

на кінець 
грудня  

2018р., од 

у % до  
грудня 
2017р. 

на кінець  
грудня 
2018р. 

довідково:  
на кінець  

грудня 2017р.
     

Закарпатська область 1164 145,1 4 6
м.Ужгород 276 240,0 1 3
Берегівський¹ 92 176,9 2 4
Великоберезнянський 9 300,0 21 74
Виноградівський 126 99,2 2 3
Воловецький 35 46,1 7 5
Іршавський 20 125,0 19 28
Міжгірський 10 58,8 37 32
Мукачівський¹ 157 193,8 3 6
Перечинський 32 68,1 5 3
Рахівський 96 184,6 5 11
Свалявський 53 129,3 2 3
Тячівський 67 62,6 15 10
Ужгородський¹ 84 271,0 2 5
Хустський¹ 107 289,2 2 5
 

  
  

1 Включаючи, відповідно, міста Берегово, Мукачево, Чоп та Хуст. 

 
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю у грудні 2018р., становила 2,6 тис. осіб. Середній  
розмір допомоги по безробіттю становив 2527 грн, що складає  
67,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати у 
грудні 2018р. (3723 грн). 
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КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ 
 

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності 
 у 2018 році 

 
Середньооблікова 
кількість штатних 

працівників 

Середня кількість 
працівників позаоблікового 

складу, осіб 

 

усього, 
осіб % до 2017р.

працювали за 
цивільно-
правовими 
договорами 

зовнішні 
сумісники

  
Усього  162354 98,4 3364 4595
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство 4353 94,6 539 78
з них сільське господарство 1346 88,3 104 74

Промисловість 40286 98,6 1035 390
Будівництво 1229 97,9 65 246
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 9368 97,2 51 217
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 12701 93,3 62 227
транспорт к к к к
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 6105 88,2 28 118
поштова та кур’єрська 
діяльність к к к к

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 1277 115,7 59 84
Інформація та телекомунікації 1080 89,0 40 27
Фінансова та страхова 
діяльність 1843 81,4 211 30
Операції з нерухомим майном 807 119,9 58 73
Професійна, наукова та 
технічна діяльність 1612 102,5 93 59
з неї наукові дослідження та 
розробки 550 97,7 37 31

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 1332 118,0 74 24
Державне управління й 
оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 12316 105,0 257 173
Освіта 45984 100,5 329 1770
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 25307 97,7 407 889
з них охорона здоров’я  23144 98,3 353 825

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 2482 76,0 42 207
з них   
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 1198 72,1 20 179
функціювання бібліотек, 
архівів, музеїв та інших 
закладів культури 1176 81,8 15 22

Надання інших видів послуг 377 80,7 42 101
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Середньооблікова кількість штатних працівників 
по містах та районах у 2018 році 

 

Усього  

осіб % до 2017р. 

   
Закарпатська область 162354 98,4

м.Ужгород 40049 96,2

м.Берегово 6421 97,5

м.Мукачево 23226 95,8

м.Хуст 4625 91,7

м.Чоп 1673 97,3

райони 

Берегівський 3392 92,3

Великоберезнянський 2548 87,8

Виноградівський 12749 97,6

Воловецький 2125 95,6

Іршавський 6837 91,9

Міжгірський 4712 97,5

Мукачівський 6923 94,2

Перечинський 3934 95,8

Рахівський 6824 97,4

Свалявський 6504 97,2

Тячівський 11553 105,7

Ужгородський 11343 132,5

Хустський 6916 98,1
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Середня кількість працівників  
за видами економічної діяльності у промисловості 

у 2018 році 
 

Середньооблікова  
кількість штатних  

працівників 

Середня кількість 
працівників 

позаоблікового складу, 
осіб 

усього, 
осіб % до 2017р.

працювали за 
цивільно-
правовими 
договорами 

зовнішні
сумісники

  

Промисловість  40286 98,6 1035 390
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 690 97,2 33 34
з них добування кам’яного та 
бурого вугілля к к к к
Переробна промисловість  34050 99,0 712 285
виробництво харчових 
продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів 1820 102,4 26 83
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 7770 99,1 24 51
виготовлення виробів з 
деревини, виробництво паперу 
та поліграфічна діяльність 3230 93,4 78 39
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції к к к к
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – – –
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції 858 99,7 54 19
металургійне виробництво; 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устатковання 199 103,6 3 10
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної 
продукції к к к к
виробництво електричного 
устатковання 5209 94,2 32 17
виробництво машин і 
устатковання, не віднесених до 
інших угруповань 270 81,3 56 25
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і 
напівпричепів та інших 
транспортних засобів 8265 99,9 217 23
виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж 
машин і устатковання 2391 95,9 159 10
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 3481 90,5 92 16
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 2065 107,6 198 55
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Рух кадрів за видами економічної діяльності 
у 2018 році 

 
У % до середньооблікової  

кількості штатних 
працівників 

Прийнято, 
осіб 

Вибуло, 
осіб 

прийнято вибуло 
 
Усього  39095 46869 24,1 28,9

Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 1225 1577 28,1 36,2
з них сільське господарство 717 990 53,3 73,6

Промисловість 15172 17552 37,7 43,6
Будівництво 404 538 32,9 43,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 4294 5074 45,8 54,2
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 2691 3020 21,2 23,8
транспорт к к к к
складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 877 1152 14,4 18,9
поштова та кур’єрська діяльність к к к к

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 301 308 23,6 24,1
Інформація та телекомунікації 181 386 16,8 35,7
Фінансова та страхова діяльність 550 853 29,8 46,3
Операції з нерухомим майном 221 213 27,4 26,4
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 312 356 19,4 22,1
з неї наукові дослідження та розробки 117 115 21,3 20,9

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 754 746 56,6 56,0
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 1984 2028 16,1 16,5
Освіта 7210 8479 15,7 18,4
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 3386 5103 13,4 20,2
з них охорона здоров’я  3002 4586 13,0 19,8

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 324 503 13,1 20,3
з них    
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 195 297 16,3 24,8
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури 106 154 9,0 13,1

Надання інших видів послуг 86 133 22,8 35,3



 13

Рух кадрів по містах та районах 
у 2018 році 

 
У % до середньооблікової  

кількості штатних працівниківПрийнято,  
осіб 

Вибуло, 
осіб 

прийнято вибуло 
 
Закарпатська область 39095 46869 24,1 28,9

м.Ужгород 9288 10419 23,2 26,0

м.Берегово 2083 2521 32,4 39,3

м.Мукачево 7198 9079 31,0 39,1

м.Хуст 660 991 14,3 21,4

м.Чоп 377 562 22,5 33,6

райони    

Берегівський 728 968 21,5 28,5

Великоберезнянський 572 717 22,4 28,1

Виноградівський 3202 4313 25,1 33,8

Воловецький 426 472 20,0 22,2

Іршавський 1166 1730 17,1 25,3

Міжгірський 735 830 15,6 17,6

Мукачівський 1711 1994 24,7 28,8

Перечинський 1202 1726 30,6 43,9

Рахівський 1249 1100 18,3 16,1

Свалявський 1568 1572 24,1 24,2

Тячівський 2291 2432 19,8 21,1

Ужгородський 3515 4116 31,0 36,3

Хустський 1124 1327 16,3 19,2
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Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості 
у 2018 році 

 
 У % до середньооблікової  

кількості штатних 
працівників 

Прийнято, 
осіб 

Вибуло, 
осіб 

прийнято вибуло 
  
Промисловість  15172 17552 37,7 43,6
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 214 246 31,0 35,7
з них добування кам’яного та 
бурого вугілля к к к к
Переробна промисловість  13738 15735 40,3 46,2
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 807 537 44,3 29,5
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 2435 2980 31,3 38,4
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 1185 1501 36,7 46,5
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції к к к к
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – – –
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 403 403 47,0 47,0
металургійне виробництво; 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устатковання 58 67 29,1 33,6
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції к к к к
виробництво електричного 
устатковання 2363 3135 45,4 60,2
виробництво машин і 
устатковання, не віднесених до 
інших угруповань 36 229 13,3 84,8
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів 
та інших транспортних засобів 3396 3516 41,1 42,5
виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж машин 
і устатковання 1380 1580 57,7 66,1
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 505 742 14,5 21,3
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 715 829 34,6 40,2
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Використання робочого часу працівників 
за видами економічної діяльності 

у 2018 році 
 

У розрахунку на одного штатного працівника, годин 
невідпрацьовано за причинами 

  
  

відпра- 
цьовано 

 

відпустки без 
збереження  

заробітної плати  
(на період припинення 

виконання робіт) 

переведення з 
економічних причин 
на неповний робочий 

день (тиждень) 

 
Усього  1621 1 3
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 1778 6 1
з них сільське господарство 1848 – –

Промисловість 1771 1 6
Будівництво 1861 3 12
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 1776 – –
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 1700 1 14
транспорт к к к
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 1715 2 25
поштова та кур’єрська діяльність к к к

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 1784 – 15
Інформація та телекомунікації 1759 – –
Фінансова та страхова діяльність 1782 – 1
Операції з нерухомим майном 1624 31 –
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 1699 1 11
з неї наукові дослідження та розробки 1636 1 19

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування 1733 – 2
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 1698 – –
Освіта 1341 – –
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 1666 – 1
з них охорона здоров’я  1670 – 2

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 1721 – –
з них  
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 1715 – –
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури 1728 – –

Надання інших видів послуг 1802 – –
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Використання робочого часу працівників 
за видами економічної діяльності у промисловості 

у 2018 році 
 
 

У розрахунку на одного штатного працівника, 
годин 

невідпрацьовано за причинами 

  
  

відпра- 
цьовано 

 

відпустки без 
збереження заробітної 

плати  
(на період припинення 

виконання робіт) 

переведення з 
економічних 

причин 
на неповний 
робочий день 

(тиждень) 
 
Промисловість  1771 1 6
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 1701 3 30
з них добування кам’яного та бурого 
вугілля к к к
Переробна промисловість  1769 1 6
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 1801 – 3
текстильне виробництво, виробництво
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 1766 2 –
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 1767 1 4
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції к к к
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – –
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції 1743 6 42
металургійне виробництво; 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 1663 – –
виробництво комп’ютерів, електронно
та оптичної продукції к к к
виробництво електричного 
устатковання 1687 – –
виробництво машин і устатковання, не
віднесених до інших угруповань 1598 – 168
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів 1841 3 13
виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і устатковання 1766 3 1
Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 1779 – –
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 1810 – –
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Стан укладання колективних договорів 
за видами економічної діяльності 

на 31 грудня 2018 року 
 

Кількість працівників, 
охоплених колективними 

договорами 
Кількість 

укладених та 
зареєстрованих 
колективних 
договорів,  

од  
осіб 

у % до 
облікової 
кількості 
штатних 

працівників 

Усього 2039 143320 84,6
Сільське господарство, лісове господарство та 
рибне господарство 51 3638 85,9
з них сільське господарство 31 652 52,2

Промисловість 204 37730 89,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 14 400 59,5
Переробна промисловість  160 31936 89,1
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 5 3421 94,5
Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами 25 1973 94,9
Будівництво 31 747 62,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 57 3494 37,8
Транспорт, складське господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність 46 9402 71,5
транспорт к к к
складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 25 5208 83,5
поштова та кур’єрська діяльність к к к

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 4 252 19,1
Інформація та телекомунікації 18 964 92,8
Фінансова та страхова діяльність 8 725 36,3
Операції з нерухомим майном 14 307 38,5
Професійна, наукова та технічна діяльність 38 1444 89,0
з неї наукові дослідження та розробки 7 491 85,2

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 34 865 60,6
Державне управління й оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 287 9915 74,0
Освіта 928 45797 94,5
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 133 25453 96,7
з них охорона здоров’я  93 23305 96,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 174 2417 95,2
з них  
діяльність у сфері творчості, мистецтва та 
розваг 149 1187 96,0
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та 
інших закладів культури 22 1181 99,0

Надання інших видів послуг 12 170 47,5
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ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ РИНОК ПРАЦІ 
 

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій 
по міських та районних центрах зайнятості 

 
(на кінець періоду) 

Кількість 
зареєстрованих 
безробітних,  

осіб 

Кількість вакансій, 
од 

Навантаження  
на одну вакансію, 

осіб  

2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 

  

Закарпатська область 4610 5210 1164 802 4 6

м.Ужгород 341 358 276 115 1 3

райони   

Берегівський1 166 198 92 52 2 4

Великоберезнянський 193 223 9 3 21 74

Виноградівський 279 318 126 127 2 3

Воловецький 247 344 35 76 7 5

Іршавський 373 453 20 16 19 28

Міжгірський 370 545 10 17 37 32

Мукачівський1 493 486 157 81 3 6

Перечинський 148 138 32 47 5 3

Рахівський 515 575 96 52 5 11

Свалявський 104 105 53 41 2 3

Тячівський 984 1101 67 107 15 10

Ужгородський1 177 168 84 31 2 5

Хустський1 220 198 107 37 2 5
 

  
  

1 Включаючи, відповідно, міста Берегово, Мукачево, Чоп та Хуст. 
 
Примітка. У цій та наступних таблицях (стор. 19–21) дані наведено за інформацією державної 
служби зайнятості.   
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Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій 
за професійними групами  

 
(на кінець періоду) 

Кількість 
зареєстрованих 
безробітних,  

осіб 

Кількість вакансій, 
од 

Навантаження  
на одну вакансію, 

осіб 

 

2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 
       

Усього 4610 5210 1164 802 4 6

Законодавці, вищі державні 
службовці, керівники, 
менеджери (управителі) 585 602 45 34 13 18

Професіонали 397 367 68 42 6 9

Фахівці 449 458 111 68 4 7

Технічні службовці 237 230 80 39 3 6

Працівники сфери торгівлі 
та послуг 757 913 221 130 3 7

Кваліфіковані робітники 
сільського та  лісового 
господарств, риборозведення

та рибальства 462 561 9 25 51 22

Кваліфіковані робітники з 
інструментом 450 583 341 221 1 3

Робітники з обслуговування,
експлуатації та 
контролювання за роботою 
технологічного 
устаткування, складання 
устаткування та машин 441 425 182 160 2 3

Найпростіші професії1 832 1071 107 83 8 13

 
  
  

1 Включаючи осіб без професії. 
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Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій  
 за видами економічної діяльності  

 
Кількість 

зареєстрованих 
безробітних1,  

осіб 

Кількість  
вакансій, од 

Навантаження  
на одну вакансію, 

осіб 

 
 

2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 
 

Усього 4610 5210 1164 802 4 6
Сільське господарство,  
лісове господарство та 
рибне господарство 561 735 23 21 24 35
Промисловість 
 з неї 

853 915 480 365 2 3

  добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 31 40 4 4 8 10

  переробна промисловість 701 765 442 340 2 2
Будівництво 146 172 23 16 6 11
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів 808 966 189 154 4 6
 Транспорт, складське 
господарство, поштова та  
 кур’єрська діяльність 169 163 103 46 2 4
 Тимчасове розміщування й 
організація харчування 204 272 86 49 2 6
Інформація та 
телекомунікації 55 43 17 5 3 9
Фінансова та страхова 
діяльність  117 111 33 8 4 14
Операції з нерухомим 
майном 39 39 14 11 3 4
Професійна, наукова та 
технічна діяльність 55 57 16 5 3 11
Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 44 63 23 13 2 5
Державне управління й 
оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 666 684 54 48 12 14
Освіта 116 88 44 17 3 5
Охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги 157 135 49 25 3 5
Мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок 15 25 5 14 3 2
Надання інших видів 
послуг  32 54 5 5 6 11
Особи, які раніше не 
працювали 573 688 х х х х

 
  
  

1 Розподіл зареєстрованих безробітних за видами економічної діяльності здійснено стосовно 
осіб, які раніше мали роботу (працювали на підприємствах, установах, організаціях тощо).  
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Тривалість зареєстрованого безробіття  
 

(на кінець періоду) 

2018р. 2017р. 

осіб 
 % до  

підсумку 
 осіб  

 % до  
підсумку 

  
Кількість зареєстрованих 

безробітних –  усього 4610 100,0 5210 100,0

у тому числі за тривалістю 

безробіття    

до 1 місяця 962 20,9 907 17,4

від 1 до 3 місяців 1583 34,3 1611 30,9

від 3 до 6 місяців 1247 27,1 1404 27,0 

від 6 до 9 місяців 638 13,8 829 15,9

від 9 до 12 місяців   161 3,5 367 7,0

12 місяців і більше 19 0,4 92 1,8

Середня тривалість 
безробіття, місяців1 3 х 4 х

 
  
  

1 Середня тривалість безробіття розраховується по більш детальному інтервальному ряду. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
 

Економічно активне населення по регіонах України1 

 
У середньому за 2018р. 

усього, у віці 15–70 років  з них працездатного віку 

 

тис. осіб 

у % до 
всього 

населення 
відповідного

віку 

тис. осіб 

у % до 
всього 

населення 
відповідного

віку 
 
Україна 17939,5 62,6 17296,2 72,7
області       

Вінницька 724,3 63,0 702,7 73,7
Волинська 419,0 55,9 414,4 64,8
Дніпропетровська 1523,8 63,6 1487,1 75,4
Донецька 861,4 58,1 834,7 69,5
Житомирська 576,5 64,2 552,3 73,7
Закарпатська 558,5 60,6 542,1 68,7
Запорізька 812,6 63,0 783,1 74,5
Івано-Франківська 613,7 60,3 579,0 66,9
Київська 806,8 62,5 792,8 73,5
Кіровоградська 430,4 61,6 416,0 72,5
Луганська 351,4 67,0 333,4 78,8
Львівська 1139,9 61,1 1119,9 70,8
Миколаївська 549,0 64,3 530,6 75,5
Одеська 1070,6 61,1 1047,2 71,7
Полтавська 653,9 62,0 638,6 73,6
Рівненська 524,2 62,8 496,2 69,5
Сумська 531,5 64,0 502,0 74,5
Тернопільська 458,6 58,8 447,7 68,2
Харківська 1329,6 64,9 1284,0 76,3
Херсонська 499,5 64,1 490,8 76,4
Хмельницька 570,0 61,0 547,7 70,9
Черкаська 578,4 63,8 567,0 76,5
Чернівецька 415,9 62,1 371,3 65,4
Чернігівська 480,7 64,1 462,5 76,4
м.Київ 1459,3 66,8 1353,1 74,5
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Продовження 
Довідково: 

 у середньому за 2017р. 
усього, у віці 15–70 років  з них працездатного віку 

 

тис. осіб 

у % до 
всього 

населення 
відповідного

віку 

тис. осіб 

у % до 
всього 

населення 
відповідного

віку 
 

Україна 17854,4 62,0 17193,2 71,5

області       
Вінницька 717,4 61,9 694,3 71,8

Волинська 418,1 55,8 413,5 64,2

Дніпропетровська 1520,1 63,4 1475,5 74,2

Донецька 859,6 57,9 831,0 68,6

Житомирська 572,6 63,3 547,2 72,1

Закарпатська 554,5 60,1 539,3 68,0

Запорізька 805,9 61,8 780,5 73,0

Івано-Франківська 610,9 60,1 578,3 66,3

Київська 793,0 62,1 780,1 72,8

Кіровоградська 429,4 60,8 416,4 71,4

Луганська 350,4 65,6 330,7 76,1

Львівська 1136,6 60,8 1119,7 70,2

Миколаївська 546,0 63,3 529,0 74,1

Одеська 1063,8 60,4 1038,2 70,5

Полтавська 653,3 61,4 640,3 72,7

Рівненська 520,3 62,3 476,8 66,2

Сумська 529,4 63,1 498,0 72,6

Тернопільська 453,0 57,9 441,6 66,5

Харківська 1327,5 64,5 1285,1 75,7

Херсонська 497,2 63,1 488,1 74,8

Хмельницька 566,2 60,1 545,8 69,6

Черкаська 577,6 63,2 566,6 75,4

Чернівецька 414,1 61,8 366,6 64,1

Чернігівська 479,6 63,1 458,0 74,2

м.Київ 1457,9 66,4 1352,6 73,8
 

  
  

1 У цій та наступних таблицях (стор. 24–27) інформацію наведено за результатами вибіркового 
обстеження населення (домогосподарств) із питань економічної активності 2018р. Дані без 
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та 
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
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Зайняте населення по регіонах України1 

 
У середньому за 2018р. 

усього, у віці 15–70 років  з них працездатного віку 

 

тис. осіб 

у % до 
всього 

населення 
відповідного

віку 

тис. осіб 

у % до 
всього 

населення 
відповідного

віку 
 
Україна 16360,9 57,1 15718,6 66,1
області     

Вінницька 652,7 56,8 631,1 66,2
Волинська 371,1 49,5 366,5 57,3
Дніпропетровська 1402,3 58,6 1365,6 69,2
Донецька 741,0 50,0 714,5 59,5
Житомирська 516,7 57,5 492,5 65,7

Закарпатська 502,4 54,5 486,0 61,6
Запорізька 732,2 56,7 702,7 66,9
Івано-Франківська 565,8 55,6 531,1 61,3
Київська 755,7 58,5 741,7 68,8
Кіровоградська 380,5 54,5 366,1 63,8
Луганська 298,2 56,9 280,2 66,2
Львівська 1061,2 56,8 1041,2 65,9
Миколаївська 496,2 58,1 477,8 68,0
Одеська 1001,9 57,2 978,5 67,0
Полтавська 580,6 55,1 565,3 65,2
Рівненська 473,6 56,8 445,6 62,4
Сумська 485,1 58,4 455,6 67,6
Тернопільська 410,8 52,7 399,9 60,9
Харківська 1258,9 61,4 1213,3 72,1
Херсонська 448,2 57,5 439,5 68,5
Хмельницька 522,0 55,9 499,7 64,7
Черкаська 522,6 57,7 511,2 69,0
Чернівецька 382,9 57,2 338,3 59,5
Чернігівська 429,7 57,3 411,5 68,0
м.Київ 1368,6 62,6 1263,2 69,5
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Продовження 
Довідково: 

 у середньому за 2017р. 
усього, у віці 15–70 років  з них працездатного віку 

 

тис. осіб 

у % до 
всього 

населення 
відповідного

віку 

тис. осіб 

у % до 
всього 

населення 
відповідного

віку 
 
Україна 16156,4 56,1 15495,9 64,5

області    

Вінницька 640,9 55,3 617,8 63,9

Волинська 366,0 48,8 361,4 56,1

Дніпропетровська 1390,9 58,0 1346,3 67,7

Донецька 734,3 49,4 705,7 58,2

Житомирська 510,6 56,4 485,2 63,9

Закарпатська 496,3 53,8 481,1 60,6

Запорізька 719,7 55,2 694,3 64,9

Івано-Франківська 559,0 55,0 526,4 60,3

Київська 741,1 58,0 728,2 67,9

Кіровоградська 376,8 53,3 363,8 62,4

Луганська 292,1 54,7 272,4 62,7

Львівська 1050,8 56,2 1033,9 64,8

Миколаївська 489,7 56,8 472,7 66,2

Одеська 986,6 56,1 961,0 65,3

Полтавська 575,0 54,0 562,0 63,8

Рівненська 460,2 55,1 416,7 57,8

Сумська 481,4 57,4 450,0 65,6

Тернопільська 399,1 51,0 387,7 58,4

Харківська 1247,1 60,6 1204,7 71,0

Херсонська 442,2 56,2 433,1 66,3

Хмельницька 516,0 54,7 495,6 63,2

Черкаська 518,4 56,7 507,4 67,5

Чернівецька 379,3 56,6 331,8 58,0

Чернігівська 426,1 56,1 404,5 65,6

м.Київ 1356,8 61,8 1252,2 68,3
 

  
  

1 Див. виноску до табл. на стор. 23. 
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Безробітне населення (за методологією МОП) по регіонах України1 

 
У середньому за 2018р. 

усього, у віці 15–70 років  з них працездатного віку 

 
тис. осіб 

у % до 
економічно
активного 
населення 

відповідного
віку 

тис. осіб 

у % до 
економічно
активного 
населення 

відповідного
віку 

 
Україна 1578,6 8,8 1577,6 9,1

області 

Вінницька 71,6 9,9 71,6 10,2

Волинська 47,9 11,4 47,9 11,6

Дніпропетровська 121,5 8,0 121,5 8,2

Донецька 120,4 14,0 120,2 14,4

Житомирська 59,8 10,4 59,8 10,8

Закарпатська 56,1 10,0 56,1 10,3

Запорізька 80,4 9,9 80,4 10,3

Івано-Франківська 47,9 7,8 47,9 8,3

Київська 51,1 6,3 51,1 6,4

Кіровоградська 49,9 11,6 49,9 12,0

Луганська 53,2 15,1 53,2 16,0

Львівська 78,7 6,9 78,7 7,0

Миколаївська 52,8 9,6 52,8 10,0

Одеська 68,7 6,4 68,7 6,6

Полтавська 73,3 11,2 73,3 11,5

Рівненська 50,6 9,7 50,6 10,2

Сумська 46,4 8,7 46,4 9,2

Тернопільська 47,8 10,4 47,8 10,7

Харківська 70,7 5,3 70,7 5,5

Херсонська 51,3 10,3 51,3 10,5

Хмельницька 48,0 8,4 48,0 8,8

Черкаська 55,8 9,6 55,8 9,8

Чернівецька 33,0 7,9 33,0 8,9

Чернігівська 51,0 10,6 51,0 11,0

м.Київ 90,7 6,2 89,9 6,6
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Продовження 
Довідково: 

 у середньому за 2017р. 
усього, у віці 15–70 років  з них працездатного віку 

 

тис. осіб 

у % до 
економічно
активного 
населення 

відповідного
віку 

тис. осіб 

у % до 
економічно
активного 
населення 

відповідного
віку 

 
Україна 1698,0 9,5 1697,3 9,9

області    

Вінницька 76,5 10,7 76,5 11,0

Волинська 52,1 12,5 52,1 12,6

Дніпропетровська 129,2 8,5 129,2 8,8

Донецька 125,3 14,6 125,3 15,1

Житомирська 62,0 10,8 62,0 11,3

Закарпатська 58,2 10,5 58,2 10,8

Запорізька 86,2 10,7 86,2 11,0

Івано-Франківська 51,9 8,5 51,9 9,0

Київська 51,9 6,5 51,9 6,7

Кіровоградська 52,6 12,2 52,6 12,6

Луганська 58,3 16,6 58,3 17,6

Львівська 85,8 7,5 85,8 7,7

Миколаївська 56,3 10,3 56,3 10,6

Одеська 77,2 7,3 77,2 7,4

Полтавська 78,3 12,0 78,3 12,2

Рівненська 60,1 11,6 60,1 12,6

Сумська 48,0 9,1 48,0 9,6

Тернопільська 53,9 11,9 53,9 12,2

Харківська 80,4 6,1 80,4 6,3

Херсонська 55,0 11,1 55,0 11,3

Хмельницька 50,2 8,9 50,2 9,2

Черкаська 59,2 10,2 59,2 10,4

Чернівецька 34,8 8,4 34,8 9,5

Чернігівська 53,5 11,2 53,5 11,7

м.Київ 101,1 6,9 100,4 7,4
 

  

  

1 Див. виноску до табл. на стор. 23. 

  



 28

НАСЕЛЕННЯ 
 

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 січня 2019 року 
та середня чисельність у 2018 році1 

 
(осіб) 

Наявне населення  Постійне населення  

на 
1 січня 
2019р.  

середня 
чисельність у 

2018р. 

на 
1 січня 
2019р. 

середня 
чисельність у 

2018р. 

 
Закарпатська область 1256802 1257478 1253969 1254645

м.Ужгород 114898 114447 113338 112887

м.Берегово (міськрада) 24034 24088 23390 23444

м.Мукачево 85880 85886 85226 85232

м.Хуст (міськрада) 31697 31678 31252 31233

м.Чоп 8897 8923 8856 8882

райони 

Берегівський 50510 50658 50654 50802

Великоберезнянський 26258 26336 26466 26544

Виноградівський 121058 121122 121145 121209

Воловецький 23934 24054 24091 24211

Іршавський 100506 100500 100627 100621

Міжгірський 47552 47634 47407 47489

Мукачівський 100056 100258 99978 100180

Перечинський 31856 31896 32127 32167

Рахівський 92759 92787 92998 93026

Свалявський 54419 54524 53820 53925

Тячівський 175324 175400 174970 175046

Ужгородський 71635 71635 71654 71654

Хустський  95529 95652 95970 96093
 
  

  

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних 
даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 
Дані попередні. 
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Природний рух населення по містах та районах у 2018 році1 

 
(осіб) 

 
Кількість 

живонароджених 
Кількість  
померлих 

Природний приріст,
скорочення (–) 

 
Закарпатська область 13883 15320 –1437

м.Ужгород 1033 1301 –268

м.Берегово (міськрада) 249 374 –125

м.Мукачево 801 954 –153

м.Хуст (міськрада) 347 360 –13

м.Чоп 68 94 –26

райони 

Берегівський 434 664 –230

Великоберезнянський 306 417 –111

Виноградівський 1478 1488 –10

Воловецький 225 366 –141

Іршавський 1212 1112 100

Міжгірський 575 644 –69

Мукачівський 1162 1350 –188

Перечинський 489 504 –15

Рахівський 1173 1113 60

Свалявський 602 715 –113

Тячівський 1902 1889 13

Ужгородський 774 889 –115

Хустський 1053 1086 –33
 
  

  

1 Дані попередні. 
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Методологія формування окремих статистичних показників 
 

Обстеження населення з питань економічної активності прово-
дяться органами державної статистики з 1995р. У 1995–1998рр. 
обстеження здійснювалося раз на рік, 1999–2003рр. – щоквартально, в 
останньому місяці кожного кварталу, а з січня 2004р. впроваджено в  
практику роботи органів державної статистики з щомісячною 
періодичністю. З січня 2014р. запроваджено нову територіальну вибірку, 
яка діятиме впродовж 2014–2018рр. Також, починаючи з цього періоду 
зазначене обстеження проводять за удосконаленою програмою, яка 
враховує останні рекомендації Міжнародної організації праці та стандарти 
Європейського Союзу.  

Основа проведення обстежень. Обстеження проводять за місцем 
постійного проживання населення спеціально підготовленими працівни-
ками (фахівцями з інтерв’ювання) шляхом безпосереднього опитування (на 
добровільних засадах) осіб віком 15–70 років, які проживають у домогос-
подарствах, що потрапили до вибіркової сукупності. Базою проведення об-
стежень виступає сукупність домогосподарств, відібраних в усіх регіонах 
країни на науково обґрунтованих засадах. Кожне відібране домогосподар-
ство перебуває у вибірці 15 місяців та з урахуванням схеми ротації опиту-
ється 6 разів: три місяці поспіль, 9 місяців перерва і знову 3 місяці поспіль. 

Обстеженню підлягають: 
 – члени домогосподарства у віці 15–70 років, які постійно в ньому 

проживають (незалежно від наявності реєстрації та її характеру). 
Обстеженню не підлягають: 
а) домогосподарства, в яких: 
– усі особи молодші 15 та старші 70 років; 
– проживає одинока особа, яка має явні розумові чи інші 

відхилення, через які неспроможна надати об'єктивну інформацію, 
необхідну для заповнення анкет. 

б) особи, які належать до нижчезазначених категорій: 
– студенти й учні (денної форми навчання) всіх навчальних 

закладів, які проживають в іншій місцевості та підлягають опитуванню за 
місцем їхнього навчання; 

– особи, які перебувають на військовій строковій службі, а також 
особи, які служать за контрактом, та курсанти, які проживають у казармах; 

– особи, які перебувають в інституціональних закладах(у місцях 
позбавлення волі, будинках-інтернатах, будинках для осіб похилого віку 
тощо); 

– особи, які в період відвідування домогосподарства були 
тимчасово відсутні та повернення яких не очікують упродовж наступних 
12 місяців. 
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Період проведення обстежень. Опитування населення здійснюють 
щомісячно впродовж 15 календарних днів та розпочинають з тижня, який є 
наступним після звітного періоду. 

 Звітний період. Звітним періодом є обстежуваний тиждень  
(з понеділка по неділю), що включає 15 число місяця. 

Методологічна основа –  основні визначення та поняття, розроблені 
за рекомендаціями 19-ї Міжнародної конференції статистиків праці 
(жовтень 2013р.) з урахуванням національних особливостей законодавчої 
та нормативної бази.  

Особи працездатного віку.  До осіб працездатного віку віднесені  
жінки та чоловіки віком 15–59 років. 

Відповідно до Закону України «Про заходи щодо законодавчого 
забезпечення реформування пенсійної системи» до населення 
працездатного віку, починаючи з 2012р., включено жінок віком 55 років, з 
2013р. – жінок віком 56 років, з 2014р. – жінок віком 57 років, з 2015р. –  
жінок віком 58 років, з 2016р. – жінок віком 59 років. Раніше цю категорію 
населення відносили до осіб старше працездатного віку. 

Економічно активне населення. Складається з населення обох 
статей віком від 15 до 70 років включно, які впродовж звітного періоду 
займалися економічною діяльністю або шукали роботу і були готові 
приступити до неї, тобто класифікувалися як „зайняті” або „безробітні”, 
визначені за методологією МОП. 

Рівень економічної активності. Визначається як відношення (у 
відсотках) чисельності економічно активного населення віком 15–70 років 
до всього обстеженого населення зазначеного віку чи населення за 
відповідною соціально-демографічною ознакою. 

Зайняті економічною діяльністю (надалі – зайняті). Вважаються 
особи віком 15–70 років, які: 

– працювали впродовж обстежуваного тижня хоча б 1 годину; 
– за наймом за винагороду в грошовому чи натуральному вигляді, 

індивідуально (самостійно), у окремих громадян або на власному 
(сімейному) підприємстві; 

– працювали безкоштовно на підприємстві, у бізнесі, що належить 
будь-кому з членів домогосподарства, або в особистому селянському 
господарстві з метою реалізації продукції, виробленої внаслідок цієї 
діяльності; 

– особи, які були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально 
мали робоче місце, власне підприємство (бізнес), але не працювали 
впродовж обстежуваного періоду з незалежних від них особисто обставин. 

Рівень зайнятості визначається, як відношення (у відсотках) 
кількості зайнятого населення віком 15–70 років до всього населення 
зазначеного віку чи населення за відповідною соціально-демографічною 
ознакою. 
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Безробітні, визначені за методологією МОП особи віком 15–70 
років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які 
одночасно відповідають трьом основним умовам: 

а)   не мали роботи (прибуткового заняття); 
б) активно шукали роботу або намагались організувати власну 

справу впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню, тобто 
робили конкретні кроки протягом названого періоду з метою знайти 
оплачувану роботу за наймом чи на власному підприємстві; 

в) були готові приступити до роботи впродовж 2-х найближчих 
тижнів, тобто почати працювати за плату за наймом або на власному 
підприємстві.  

До категорії безробітних відносяться також особи, які не шукають 
роботу через те, що вже її знайшли і мають домовленість про початок 
роботи через певний проміжок часу, а також ті, які  проходять навчання за 
направленням державної служби зайнятості. 

Рівень безробіття, визначений за методологією МОП 
визначається, як відношення (у відсотках) кількості безробітних віком 
15–70 років до економічно активного населення (робочої сили) зазначеного 
віку або відповідної соціально-демографічної ознаки. 

Економічно неактивне населення – особи, які не можуть бути 
класифіковані як „зайняті” або „безробітні”. 

До складу цієї категорії населення включаються незайняті особи, які 
належать до таких соціальних груп: 

– пенсіонери за віком, по інвалідності та на пільгових умовах; 
– учні та студенти; 
– особи, які зайняті в домашньому господарстві, вихованням дітей 

та доглядом за хворими; 
– особи працездатного віку, які зневірились знайти роботу; 
– особи, які вважають, що немає підходящої роботи та не знають де 

і як її шукати; 
– особи, які не мали необхідності у працевлаштуванні, а також ті, 

діяльність яких не відноситься до економічної (виконання громадських 
обов'язків, благодійна діяльність тощо). 

Використовується для здійснення оперативного статистичного 
моніторингу ефективності реалізації на зареєстрованому ринку праці, 
соціальних програм. 

Навантаження на одне робоче місце (вакансію) розраховано як 
відношення кількості зареєстрованих у державній службі зайнятості 
громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, до кількості вільних робочих 
місць, вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та 
організаціями. 

Облікова кількість працівників на дату – це показник кількості 
штатних працівників облікового складу на певну дату звітного періоду, 
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наприклад, на перше або останнє число місяця, включаючи тих 
працівників, які вибули в цей день. 

У обліковий склад працівників повинні включатися всі особи, які 
прийняті на постійну, сезонну, а також на тимчасову роботу строком один 
день і більше, з дня зарахування їх на роботу. 

У звітності з праці кількість працівників облікового складу 
наводиться не тільки на певну дату, а й в середньому за звітний період (за 
місяць, квартал, з початку року, рік). 

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний 
місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості працівників 
облікового складу за кожний календарний день місяця, тобто з 1 по 30 або 
31 число, включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні і ділення одержаної 
суми на відповідне число календарних днів звітного місяця. 

Середньооблікова кількість всього персоналу в еквіваленті 
повної зайнятості. Методика розрахунку цього показника базується на 
перерахунку всього персоналу, який залучався до роботи у звітному 
періоді і отримував відповідну заробітну плату (як за відпрацьований 
робочий час, так і не відпрацьований, але оплачений) в умовну кількість 
працівників, які зайняті виконанням роботи повний робочий день, 
виходячи з встановленої його тривалості. 

Це означає, що працівники, які фактично відпрацювали менше 
встановленої норми робочого часу (через відпустки з ініціативи 
адміністрації, тимчасову непрацездатність і таке інше), перераховуються в 
еквівалент повної зайнятості (повного робочого дня). 
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Організація проведення спостереження із статистики праці 
 
З метою покращення інформаційного забезпечення користувачів, 

зменшення навантаження на укладачів звітності (респондентів) та 
скорочення витрат на її збір і розробку, починаючи з 2010 року для 
організації ОПСП відповідно до міжнародної практики застосовується 
комбінований підхід, за яким великі та середні підприємства обстежуються 
на суцільній основі, а малі – з використанням вибіркового методу. В 
Україні це обстеження впроваджується як суцільне для підприємств з 
кількістю працівників 50 і більше осіб та як вибіркове для підприємств з 
кількістю працівників від 10 до 49 осіб (далі – малі підприємства). Таким 
чином, генеральну сукупність обстеження складають усі підприємства 
України з чисельністю працюючих 10 і більше осіб. Зазначений підхід 
забезпечує надійне оцінювання основних показників ОПСП за 
генеральною сукупністю на національному та регіональному рівнях за 
секціями та підсекціями КВЕД тощо.   

Підприємства  з кількістю працівників менше 10 осіб щомісячно не 
обстежуються. Як і раніше обстеженням також не охоплюються фізичні 
особи – підприємці та наймані у них працівники. 
 Для поширення результатів ОПСП на генеральну сукупність 
розраховується система статистичних ваг (базова та кінцева ваги), що 
призначена для врахування ймовірностей відбору підприємств, фактичних 
рівнів участі підприємств в обстеженні та наявної зовнішньої інформації 
щодо основних характеристик генеральної сукупності. 

Особливості здійснення порівнянь показників обстеження у 
ретроспективі. 

В результаті зміни організації проведення спостереження при 
збереженні сукупності середніх та великих підприємств досягнуто 
розширення охоплення обстеженням малих підприємств з кількістю 
працівників від 10 до 49 осіб.  

Таким чином, виходячи з відмінності у сукупності обстежуваних 
одиниць, безпосереднє порівняння абсолютних показників обстеження, 
зокрема щодо кількості працівників з відповідними показниками 
попередніх років є некоректним. 

Водночас зазначені зміни суттєво не впливають на показники 
структури як-то: частка зайнятих на умовах неповного робочого дня 
(тижня), коефіцієнт прийому (вибуття) тощо. 
 

 
 
 
 
 



 35

Зміст 
 

 Стор.
  

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

Зайнятість та безробіття ................................................................................................ 4 
  

Кількість працівників ................................................................................................. 9 
  

Середня кількість працівників за видами економічної  
діяльності у 2018 році .................................................................................................... 9 
  

Середньооблікова кількість штатних працівників по містах  
та районах у 2018 році ................................................................................................... 10 
  

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності  
у промисловості у 2018 році .......................................................................................... 11 
  

Рух кадрів за видами економічної діяльності у 2018 році ......................................... 12 
  

Рух кадрів по містах та районах у 2018 році ............................................................... 13 
  

Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості у 2018 році ............ 14 
  

Використання робочого часу працівників за видами економічної  
діяльності у 2018 році .................................................................................................... 15 
  

Використання робочого часу працівників за видами економічної  
діяльності у промисловості у 2018 році ....................................................................... 16 
  

Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності 
на 31 грудня 2018 року .................................................................................................. 17 
  

Зареєстрований ринок праці ...................................................................................... 18 
  

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій по  
міських та районних центрах зайнятості ..................................................................... 18 
  

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій 
за професійними групами .............................................................................................. 19 
  

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій за видами 
економічної діяльності ....................................................................................................... 20 
  

Тривалість зареєстрованого безробіття........................................................................ 21 
  

Зайнятість населення .................................................................................................. 22 
  

Економічно активне населення по регіонах України ................................................. 22 
  

Зайняте населення по регіонах України ....................................................................... 24 
  

Безробітне населення (за методологією МОП) по регіонах України ........................ 26 
  

Населення ...................................................................................................................... 28 
  

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 січня 2019 року 
та середня чисельність у 2018 році ............................................................................... 28 
  

Природний рух населення по містах та районах у 2018 році .................................... 29 
  

Методологія формування окремих статистичних показників ................................... 30 
  

 
 

 

 
 



 36

 Державна служба статистики України 
Головне управління статистики у Закарпатській області 

 
 
 
 
 

Зайнятість працівників області  
за 2018 рік 

 
 
 

Відповідальна за випуск  
Яцкулич Н.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Комп'ютерний дизайн та верстка  
Цица Н.М., Яцкулич Н.П., Мицьо Т.І.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 18.04.2019р. Формат 60х84/16. 
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. 
Умов. друк. арк. 1,13. Обл.-вид. арк. 2,09. 

Тираж 6 прим. Зам.№56. 
 

Сектор публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи 
88008, м.Ужгород, вул.Гойди, 11, тел. 61-34-02 

E-mail: stat@uz.ukrstat.gov.ua 
http://www.uz.ukrstat.gov.ua 

 

 


