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ПЕРЕДМОВА 

Статистичний збірник «Ринок праці Житомирської області» містить 
інформацію щодо робочої сили та основних тенденцій, які спостерігалися у сфері 
соціально-трудових відносин у 2016–2020 роках. 

Статистичні показники розподілені за віковими групами, статтю, місцем 
проживання, за видами економічної діяльності, містами та районами області. 

Дані щодо основних показників робочої сили, зайнятого та безробітного 
населення, визначеного за методологією Міжнародної організації праці (МОП), а 
також щодо осіб, які не входять до складу робочої сили та показників 
недовикористання робочої сили отримані за результатами обстеження робочої 
сили (до 2019 року – вибіркове обстеження населення (домогосподарств) з питань 
економічної активності). 

Показники зареєстрованого ринку праці (кількість зареєстрованих 
безробітних та кількість вакансій тощо) базуються на інформації 
адміністративних реєстрів державної служби зайнятості. 

Дані щодо зайнятості робочої сили, її мобільності, розміру номінальної 
заробітної плати та стану її виплати, індексу реальної заробітної плати, неповної 
зайнятості, ефективності використання робочого часу, стану укладання 
колективних договорів, сформовані на підставі показників державних 
статистичних спостережень підприємств, установ, організацій з питань 
статистики праці. 

Збірник сформовано за двома розділами: «Робоча сила», «Оплата праці та 
соціально-трудові відносини». Кожний розділ містить ґрунтовні методологічні 
пояснення. Матеріали наведені у табличному зображенні, окремі явища 
проілюстровані діаграмами. 

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

Оцінки надійності показників та пояснення до них знаходяться у 
методологічних поясненнях до розділів 1 та 2. 

Інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно 
до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності 
постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про 
утворення та ліквідацію районів». 

Окремі показники наведені у порівнянні з регіонами України (без 
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях). 

Деякі показники уточнено по відношенню до раніше опублікованих. 
Збірник розрахований на фахівців органів законодавчої та виконавчої 

влади, організацій профспілок та роботодавців, науковців та інших користувачів, 
які займаються питаннями ринку праці. При його використанні посилання на 
джерело інформації є обов’язковим. 
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СКОРОЧЕННЯ 

% – відсоток 
грн – гривня 
тис. – тисяча 
міс – місяць 
млн. – мільйон 
год – година 

 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

Тире (–) – явищ не було 

Три 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 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення 
виконання вимог Закону України «Про державну 
статистику» щодо конфіденційності статистичної 
інформації 

«у тому числі»,  
«з них» 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми. 
Трапляються випадки, коли наведено всі доданки 
загальної суми, а при округленні сума складових не 
дорівнює підсумку. 
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