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ПЕРЕДМОВА 

Статистичний збірник «Ринок праці Житомирської області» містить 

інформацію щодо економічної активності населення області та основних 

тенденцій, які спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин  

у 2013–2017 роках. 

Статистичні показники розподілені за віковими групами, статтю, 

місцем проживання, за видами економічної та промислової діяльності, 

містами та районами області. 

Дані щодо економічно активного, зайнятого, безробітного та 

економічно неактивного населення, визначеного за методологією 

Міжнародної організації праці (МОП), сформовані за результатами 

матеріалів вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань 

економічної активності населення країни у віці 15–70 років. Починаючи з 

2014 року, вибіркове обстеження населення (домогосподарств) з питань 

економічної активності проводиться за оновленою програмою, яка включає 

питання щодо неформальної зайнятості населення та враховує останні 

рекомендації МОП та Європейського Союзу. 

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 складається з 3 тематичних розділів «Основні показники 

економічної активності населення», «Оплата праці та соціально-трудові 

відносини», «Умови праці». Кожний розділ містить стислі методологічні 

пояснення. 

Матеріали викладено у вигляді таблиць з використанням графічного 

матеріалу.  
Окремі показники наведені за регіонами України (за 2013–2017 роки 

без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим та м.Севастополь, за 2016–2017 роки – також без частини тимчасово 
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях). 

Деякі показники уточнено по відношенню до раніше опублікованих. 

Збірник розрахований на широке коло користувачів. 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 

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  

« у тому числі», 

«з них»  

– наведено не всі доданки загальної суми. Мають 

місце випадки, коли наведено всі доданки загальної 

суми, а при округленні сума складових не дорівнює 

підсумку.  
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1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

1.1. Основні показники ринку праці 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Економічно активне населення, тис. осіб      

у віці 15–70 років 609,1 581,4 571,2 571,3 572,6 

працездатного віку 559,0 539,9 537,5 543,1 547,2 

Рівень економічної активності, відсотків 
до населення відповідної вікової групи      

у віці 15–70 років 66,0 63,4 62,5 63,0 63,3 

працездатного віку 72,9 70,2 69,9 70,7 72,1 

Зайняте населення, тис. осіб      

у віці 15–70 років 552,3 514,8 506,6 507,6 510,6 

працездатного віку 502,2 473,3 472,9 479,4 485,2 

Рівень зайнятості, відсотків до населення 
відповідної вікової групи       

у віці 15–70 років 59,9 56,1 55,5 55,9 56,4 

працездатного віку 65,5 61,6 61,5 62,4 63,9 

Безробітне населення  
(за методологією МОП), тис. осіб      

у віці 15–70 років 56,8 66,6 64,6 63,7 62,0 

працездатного віку 56,8 66,6 64,6 63,7 62,0 

Рівень безробіття населення  
(за методологією МОП), відсотків до 
економічно активного населення 
відповідної вікової групи      

у віці 15–70 років 9,3 11,5 11,3 11,2 10,8 

працездатного віку 10,2 12,3 12,0 11,7 11,3 

Рівень економічної неактивності, відсотків 
до населення відповідної вікової групи       

у віці 15–70 років 34,0 36,6 37,5 37,0 36,7 

працездатного віку 27,1 29,8 30,1 29,3 27,9 

Кількість зареєстрованих безробітних      

на кінець року, тис. осіб 18,0 20,0 21,5 17,1 13,9 

у середньому за рік, тис. осіб 20,2 18,8 20,5 18,9 15,7 

Рівень зареєстрованого безробіття 
населення працездатного віку       

відсотків до економічно активного 
населення працездатного віку 3,6 3,5 3,8 3,5 2,9 

відсотків до населення працездатного 
віку 2,7 2,5 2,7 2,5 2,1 
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2. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

2.24. Середньооблікова кількість штатних працівників 

за регіонами України 

(тис. осіб) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Україна 9720 8959 8065 7868 7679 

Вінницька 300 297 282 273 269 

Волинська 181 182 171 170 172 

Дніпропетровська 904 872 810 791 783 

Донецька 1097 924 472 457 412 

Житомирська 238 231 220 215 208 

Закарпатська 183 179 172 169 165 

Запорізька 423 409 384 372 365 

Івано-Франківська 213 208 200 196 192 

Київська 369 362 343 347 344 

Кіровоградська 197 190 180 177 175 

Луганська 503 164 173 150 129 

Львівська 516 503 483 474 467 

Миколаївська 229 219 207 200 195 

Одеська 489 470 438 429 425 

Полтавська 365 349 328 310 305 

Рівненська 200 193 188 182 177 

Сумська 241 230 219 214 206 

Тернопільська 172 170 158 152 149 

Харківська 625 607 576 574 555 

Херсонська 185 182 173 165 161 

Хмельницька 232 226 220 214 204 

Черкаська 247 237 225 220 222 

Чернівецька 130 128 117 117 114 

Чернігівська 213 206 194 190 185 

м.Київ 1267 1221 1132 1110 1102 
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2.35. Середньомісячна заробітна плата за регіонами України 

(грн) 

 
Нараховано штатному працівнику 

2013 2014 2015 2016 2017 

Україна 3282 3480 4195 5183 7104 

Вінницька 2651 2810 3396 4189 6121 

Волинська 2580 2721 3291 4047 5849 

Дніпропетровська 3336 3641 4366 5075 6939 

Донецька 3755 3858 4980 5989 7764 

Житомирська 2561 2763 3271 4000 5836 

Закарпатська 2553 2744 3381 4298 6355 

Запорізька 3142 3432 4200 5080 6863 

Івано-Франківська 2679 2875 3402 4202 6074 

Київська 3351 3489 4153 5229 7188 

Кіровоградська 2608 2789 3282 3974 5792 

Луганська 3337 3377 3427 4637 5862 

Львівська 2789 2961 2646 4559 6391 

Миколаївська 3094 3344 3984 4887 6709 

Одеська 2947 3129 3897 4809 6542 

Полтавська 2988 3179 3783 4621 6551 

Рівненська 2844 3033 3573 4364 6013 

Сумська 2702 2877 3449 4131 5946 

Тернопільська 2359 2527 2994 3695 5554 

Харківська 2975 3143 3697 4448 6244 

Херсонська 2464 2617 3123 4046 5842 

Хмельницька 2641 2878 3371 4043 5938 

Черкаська 2682 2829 3360 4148 6042 

Чернівецька 2484 2578 3050 3828 5621 

Чернігівська 2504 2690 3295 4002 5636 

м.Київ 5007 5376 6732 8648 11135 
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3. УМОВИ ПРАЦІ 

3.5. Умови праці працівників окремих видів економічної діяльності 

на 31 грудня 2017 року  

 

Кількість штатних 
працівників, зайнятих на 

роботах зі шкідливими 
умовами праці 

З них зайняті в умовах 
перевищення гігієнічних 

нормативів за шкідливими 
виробничими факторами,  

відсотків до облікової 
кількості штатних 

працівників осіб 

відсотків до 
облікової 
кількості 
штатних 

працівників 
мікро- 
клімат 

барометрич-
ний тиск 

Усього 13887 19,4 10,1 – 
у тому числі    
Сільське господарство та надання 
пов’язаних із ним послуг 618 6,8 2,2 – 
Промисловість 12815 24,5 13,1 – 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів  3446 58,6 37,9 – 
Переробна промисловість 5925 16,0 8,4 – 

виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 831 8,5 6,2 – 
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 1473 23,3 8,8 – 
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 816 25,3 14,7 – 
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 191 24,2 11,3 – 
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 73 8,7 6,8 – 
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 1025 22,2 14,0 – 
металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 688 20,9 9,6 – 
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції 25 8,7 0,3 – 
виробництво електричного 
устатковання 6 0,9 0,9 – 
виробництво машин і 
устатковання, не віднесених до 
інших угруповань 304 11,4 6,2 – 
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів 178 5,0 4,4 – 
виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж машин 
і устатковання 315 27,5 3,6 – 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 2437 33,7 10,2 – 
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 1007 46,5 37,2 – 

Будівництво 185 13,7 6,1 – 
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність  178 2,3 1,3 – 
Телекомунікації (електрозв’язок) 91 9,0 1,3 – 
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Продовження табл. 3.5 

 

З них зайняті в умовах перевищення гігієнічних 
нормативів за шкідливими виробничими факторами, 
відсотків до облікової кількості штатних працівників 
неіонізуючі 
електромаг-
нітні поля та 
випромінюва

ння 

іонізуючі 
випромі-
нювання 

виробничий 
шум, 

ультразвук, 
інфразвук 

вібрація 
(локальна, 
загальна) 

Усього 0,1 0,0 9,3 2,3 
у тому числі     
Сільське господарство та надання 
пов’язаних із ним послуг 0,0 – 2,9 3,1 
Промисловість 0,2 0,0 11,9 2,6 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів  0,7 – 35,3 17,7 
Переробна промисловість 0,1 0,0 8,1 0,7 
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 0,1 – 2,8 0,4 
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів – – 8,5 0,0 
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність – – 18,3 – 
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції – – 8,4 – 
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 0,1 – 1,9 – 
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції 0,2 – 13,4 2,7 
металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устатковання 0,1 0,0 13,5 1,6 
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції – – 2,8 – 
виробництво електричного 
устатковання – – – – 
виробництво машин і 
устатковання, не віднесених до 
інших угруповань 0,7 0,1 6,3 0,7 
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів 
та інших транспортних засобів – – 9,9 2,4 
виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж 
машин і устатковання – – 16,9 – 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 0,0 – 9,0 0,8 
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами – – 24,4 0,2 

Будівництво – – 6,6 1,7 
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність  – – 0,3 0,1 
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Телекомунікації (електрозв’язок) – – 0,9 0,6 
Продовження табл.3.5 

 

З них зайняті в умовах перевищення гігієнічних 
нормативів за шкідливими виробничими факторами, 
відсотків до облікової кількості штатних працівників 

освіт-
лення 

іонізація 
повітря 

хімічні 
фактори 

біоло-
гічні 

фактори 

важкість 
праці 

напру-
женість 

праці 

Усього 0,3 1,1 6,9 0,7 5,3 7,9 
у тому числі       
Сільське господарство та надання 
пов’язаних із ним послуг – – 1,0 – 1,1 1,6 
Промисловість 0,4 1,5 8,9 0,9 6,7 10,2 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів  2,7 13,5 23,4 – 27,2 35,8 
Переробна промисловість 0,2 – 5,3 – 3,4 5,5 

виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів – – 1,8 – 3,9 1,4 
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів – – 8,9 – 0,9 8,4 
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність – – 1,1 – 6,1 8,0 
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції – – 9,4 – 6,9 16,1 
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – 1,9 – 1,4 3,1 
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції – – 10,7 – 6,7 7,2 
металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устатковання – – 9,9 – 4,7 11,8 
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції – – 4,2 – 0,7 4,5 
виробництво електричного 
устатковання – – 0,9 – – – 
виробництво машин і 
устатковання, не віднесених до 
інших угруповань 2,1 – 5,1 – 2,5 3,2 
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів 
та інших транспортних засобів – – 4,5 – – 9,3 
виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж машин 
і устатковання – – 6,3 – 2,4 4,7 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря – – 8,5 – 7,0 15,6 
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами – – 33,5 21,9 6,7 3,4 

Будівництво – – 2,0 – 5,1 8,0 
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність  – – 1,3 – 1,0 0,4 
Телекомунікації (електрозв’язок) – – 6,1 – 1,6 0,6 
 


