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Зайнятість та рівень оплати праці  
у Львівській області у 2017 році 

 
До суспільного виробництва у 2017 

році в області було залучено 1050, 8 тис. осіб 
у віці 15-70 років, із них 1033,9 тис. осіб 

становило населення у працездатному віці. Рівень зайнятості населення у віці    15-
70 років порівняно з 2010 роком знизився на 1,8 в.п., з 2016 – зріс на 0,3 в.п. і становив 
у 2017 році 56,2%.  Для працездатних осіб рівень зайнятості був вищий і становив 
64,8%.  

В Україні рівень зайнятості населення у віці 15-70 років у 2017 році склав 
56,1%, працездатного віку – 64,5%. 
 

Динаміка кількості зайнятого населення, тис. осіб 

 

Серед зайнятого населення у віці 15-70 років 560,3 тис. осіб становили 
працюючі за наймом на підприємствах та в організаціях зареєстрованого 
сектора економіки та 490,5 тис. осіб – зайняті в секторі самостійної зайнятості.  

У 2017 році в області збереглася тенденція до збільшення питомої ваги 
самостійно зайнятих та скорочення найманих працівників: частка найманих 
працівників скоротилася з 58,9% у 2010 році до  53,3% у 2017 році, а частка самостійно 
зайнятих, відповідно, зросла з 41,1% до 46,7%.  

Серед працюючих за наймом 22,2% були зайняті на промислових 
підприємствах; 17,8% – в установах освіти; 12,5% – охорони здоров’я; 10,7% − в 
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установах та організаціях державного управління й оборони; обов’язкового 
соціального страхування; 8,7% − на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, з 
ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів; 8,2% − на підприємствах транспорту, 
складського господарства, які здійснюють поштову та кур'єрську діяльність. 

 Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ 
та організацій з кількістю працівників 10 і більше осіб, що охоплюються 
державним статистичним спостереженням, у 2017 році становила 467,1 тис. 
осіб. Крім того, на умовах зовнішнього сумісництва було зайнято 13,6 тис. осіб, а 
за цивільно-правовими договорами – 12,9 тис. осіб. 

Із загальної кількості найманих працівників підприємств, установ та 
організацій 83,4% зосереджено на підприємствах з кількістю 10 і більше осіб. 

Більш, ніж половину (54,5%) найманих працівників Львівської області 
складають жінки та 45,5% – чоловіки. Праця жінок більш поширена у таких видах 
діяльності як поштова та кур’єрська діяльність (82,5%), охорона здоров’я та 
надання соціальної допомоги (82,3%), освіта (74,8%), текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (71,2%). У той же 
час, традиційно чоловічими сферами прикладання праці залишаються 
будівництво (85,4%), виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших 
угруповань (83,1%), металургійне виробництво,  виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устаткування (79,2%), виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення (77,1%), сільське господарство, лісове господарство та 
рибне господарство (76,7%), виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції (76,1%). 

У 2017 році порівняно з попереднім роком зросла (на 15,7%) кількість 
працівників, які знаходились у відпустках без збереження заробітної плати (на 
період припинення виконання робіт): з 8,9 тис. осіб до 10,3 тис. осіб. (2,2% від 
середньооблікової кількості працівників)  

За видами економічної діяльності найбільша частка працівників, які 
знаходились у відпустках без збереження заробітної плати зафіксована на 
підприємствах з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 
(51,8% середньооблікової кількісті штатних працівників), металургійного 
виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім виробництва машин 
і устаткування (13,9%), виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції (12,6%),  з тимчасового розміщування й 
організації харчування (11,1%), текстильного виробництва, виробництва одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (10,7%).  

Поряд з цим на підприємствах і надалі спостерігалася нестача робітників  
як традиційних професій, так і висококваліфікованих.   

За адміністративними даними Львівського обласного центру зайнятості, 
кількість вакансій на підприємствах, в установах та організаціях на кінець грудня 
2017 року становила 5739 одиниць.  
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За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався 
на кваліфікованих робітників з інструментом (32,1% від загальної кількості 
заявлених вакансій), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання 
за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин 
(28,6%), працівників сфери торгівлі та послуг (13,1%), а найменший – на 
кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення 
та рибальства (0,1%), на технічних службовців (2,8%). 

За видами  економічної діяльності 37,7% вакансій зосереджено на 
підприємствах промисловості, 14,6% − оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів, 14,7% - транспорту, складського 
господарства, поштової та кур'єрської діяльності.  

 

Динаміка зайнятості працівників 
формується під впливом руху кадрів, який 

характеризується рівнем мобільності: найбільш високий рівень мобільності у 
2017 році спостерігався у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування; оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних 
засобів і мотоциклів, де кількість вибулих і прийнятих перевищувала 
середньооблікову кількість штатних працівників на 19,5%–13,8% відповідно. 
Також високий коефіцієнт мобільності зафіксований  в таких видах як тимчасове 
розміщування й організація харчування (97,6%), сільське господарство (94,7%), 
будівництво (84,4%), інформація та телекомунікації (79,6%).  

Як і в попередні роки, у 2017 році перевищення кількості вибулих 
працівників порівняно з прийнятими спостерігалося в більшості видів 
економічної діяльності, яке склало загалом в області 2,0 тис. осіб. 

Загалом у 2017 році 142,4 тис. осіб були звільнені, з них 78,2% − з причин 
плинності кадрів, 16,4% − зміни в організації виробництва і праці (реорганізація, 
скорочення чисельності або штату працівників). Рівень вибуття порівняно з 2010 
роком зріс на 9 в.п. і становив у 2017 році 30,5% середньоблікової кількості 
штатних пацівників. 

Упродовж 2017 року було прийнято 140,4 тис. осіб (30,1% загальної 
кількості працівників), що порівняно з 2010 роком більше на 32,6%.  

За адміністративними даними державної служби зайнятості кількість 
вакансій, заявлених роботодавцями, на кінець 2017 року становила 5,7 тис., що 
у 2,1 раза більше, ніж на кінець 2016 року. 

Найбільшою була потреба роботодавців у кваліфікованих робітниках з 
інструментом (32,1% від загальної кількості вакансій на кінець 2017 року), 
робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 
технологічного устатковання, складання устатковання та машин (28,6%), 
працівників сфери торгівлі та послуг (13,1%), а найменшою – у кваліфікованих 
робітниках сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства 
(0,1%) та на технічних службовців (2,8%). 

Мобільність робочої сили 
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У загальній кількості вакансій кожна третя знаходилась у переробній 
промисловості, кожна сьома – в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті 
автотранспортних засобів і мотоциклів, а також у транспорті, складському 
господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності.  

 
Протягом 2017 року продовжувала зростати 
номінальна заробітна плата: з 2016 роком 

середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника1 зросла на на 
40,2%, з 2010 роком у 3,3 раза. Загалом у 2017 році середньомісячна заробітна 
плата становила 6391 грн, що у 2 рази вище рівня мінімальної заробітної плати 
(3200 грн).  

Серед чинників, що вплинули на зростання показника, слід зазначити 
виплати, які пов’язані з індексацією заробітної плати та зростання мінімальної 
заробітної плати у 2 рази.  

Динаміку змін номінальної заробітної плати найманих працівників за 
останні 6 років характеризують дані, наведені у таблиці: 

 

Нараховано в середньому за місяць штатному працівнику 

грн 

у % до 

попереднього року 
мінімальної заробітної плати, що діяла 

наприкінці відповідного року 

2010 1941 119,0 210,6 

2011 2244 115,6 223,5 

2012 2578 114,9  227,3 

2013 2789 108,2 229,0 

2014 2961 106,2 243,1 

2015 3646 123,1 264,6 

2016 4559 125,1 284,9 

2017 6391 140,2 199,7 

 
Зростання заробітної плати у 2017 році відбулося майже в усіх видах 

економічної діяльності (крім інформації та телекомунікацій, операцій з 
нерухомим майном). Найбільший ріст зафіксовано у сільському, лісовому та 
рибному господарстві (на 74,1%), наданні інших видів послуг (на 65,0%), в освіті 
(на 55,6%), металургійному виробництві,  виробництві готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання (на 54,6%), виробництві комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції (на 53,5%), виробництві машин і устатковання, 
не віднесених до інших угруповань (на 52,8%).   

Рівень заробітної плати у Львівській області становив 90% від середнього 
показника в Україні та  був меншим на 713 грн. Вищою, ніж у Львівській області, 
заробітна плата була у 8 регіонах держави. Потрібно зазначити, що лише у столиці 

                                                 
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із  кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб. 

Заробітна плата 
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та двох областях (Донецькій та Київській) було перевищено загальнодержавний 
рівень середньомісячної заробітної плати. 

Продовжує утримуватися високий рівень диференціації розмірів заробітної 
плати за видами економічної діяльності. Найбільшою була заробітна плата 
працівників підприємств з виробництва основних фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів (12739 грн), в установ і організацій фінансової та 
страхової діяльності (10994 грн), найнижчою – на підприємствах та установах 
сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (4098 грн), з 
тимчасового розміщування й організації харчування (4217 грн). 

 
Відхилення середньомісячної заробітної плати штатних працівників від 

загальнообласного рівня за видами економічної діяльності у 2017 році, % 

 

1. Сільське, лісове та рибне господарство 
2. Промисловість 
3. Будівництво 
4. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 
5. Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність 
6. Тимчасове розміщування й організація харчування 
7. Інформація та телекомунікації 
8. Фінансова та страхова діяльність 

9. Операції з нерухомим майном 
10. Професійна, наукова та технічна діяльність 
11. Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 
12. Державне управління й оборона; обов'язкове 
соціальне страхування 
13. Освіта 
14. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 
15. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 
16. Надання інших видів послуг 

 

 

Середньомісячний розмір оплати праці у 2017 році в усіх регіонах 

Львівської області був вищим за мінімальну заробітну плату, разом із тим лише у 

чотирьох із них заробітна плата перевищила середню по області: Стрийський 

район – 8405 грн, Кам’янка Бузький – 7382 грн, Яворівський – 6813 грн, 

Сокальський – 6587 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не 

перевищував  78,0% від середнього по економіці, спостерігався в м. Трускавець 

та в Буському, Старосамбірському, Самбірському, Жидачівському, Турківському 

районах. 
Серед 452,4 тис. працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, 

встановленого на грудень 2017 року, 37,3 тис. осіб (8,2%) мали нарахування у 
межах 3200 грн. Найбільша частка працівників із зазначеними нарахуваннями 
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спостерігалася на підприємствах, з надання інших видів послуг (20,7%), які 
здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 
(20,5%), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (13,9%), мистецтва, 
спорту, розваг та відпочинку (13,3%).  

Разом з тим, серед 339,9 тис. осіб, які повністю відпрацювали грудень 2017 
року, нарахування в межах мінімальної заробітної плати мали 15,1 тис. осіб, або 
4,4%. 

Заробітну плату понад 10000 грн отримали 20,6% працівників (у грудні 2016 
року – 9,3%). Найбільше таких працівників було на підприємствах і в організаціях: 
державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування 
(53,5%), фінансової та страхової діяльності (44,5%), промисловості (32,0%), 
сільського, лісового та рибного господрства 24,9%), професійної, наукової та 
технічної діяльності (23,8%), транспорту, складського господарства, поштової та 
кур’єрської діяльності (21,8%).  

У 2017 році збереглася диспропорція в оплаті праці чоловіків і жінок. 
Серед видів економічної діяльності рівень оплати праці жінок був на 19,2% 

нижчим, ніж у чоловіків (у 2016 році  відповідно на 23,2%). Суттєва різниця у 
розмірах заробітної плати жінок та чоловіків зафіксована на підприємствах з 
добування кам’яного та бурого вугілля; в установах, які здійснюють фінансову та 
страхову діяльність; на підприємствах сільського, лісового та рибного 
господарства; в оргнізаціях з інформації та телекомунікацій (на 51,7%−26,7%).  

Середньомісячна номінальна заробітна плата жінок та чоловіків                                              
у 2010-2017 роках, грн 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Порівняно з 2010 роком заробітна плата жінок та чоловіків зросла в 3,3 
раза. 

Нарахований фонд оплати праці штатних працівників у 2017 році 
становив 35,9 млрд.грн, що на 38,6% більше, ніж у 2016 році. У структурі  фонду 
оплати праці 58,4% склав фонд основної заробітної плати (оплата за тарифними 
ставками та посадовими окладами), 36,2% – фонд додаткової заробітної плати. 
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Питома вага інших заохочувальних і компенсаційних виплат (матеріальна 
допомога, соціальні пільги тощо) склала 5,4% фонду оплати праці.  

Серед видів економічної діяльності спостерігалися значні коливання частки 
основної заробітної плати у фонді оплати праці. Так, у наданні інших видів послуг, 
тимчасовому розміщуванні й організації харчування, водопостачанні; каналізації, 
поводженні з відходами, у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування, будівництві, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, 
сільському, лісовому та рибному господарстві,  виробництві гумових і 
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, у структурі 
фонду оплати праці суттєво переважала оплата за тарифними ставками та 
посадовими окладами (89,0%-70,4%). Тоді як у державному управлінні й обороні; 
обов’язковому соціальному страхуванні, добуванні кам’яного та бурого вугілля, 
виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів частка фонду основної заробітної плати становила лише 
33,4% − 48,0%. 

 
У 2017 році зростання споживчих цін у 

Львівській області було дещо вищим порівняно з 

попереднім роком. Індекс споживчих цін (ІСЦ) у 

грудні 2017 року відносно грудня 2016 року становив 113% і був більшим 

показника 2016 року на 1,1 в.п.  

Зміни споживчих цін 
грудень до грудня попереднього року, у % 

 Упродовж 2017 року щомісячно (за винятком серпня) відбувалося 
зростання споживчих цін, і найбільше – у червні (на 2%), березні та вересні (на 
1,6%). У серпні зниження темпів інфляції  становило 0,3%. 

До прикладу, у 2016 році дефляційні процеси спостерігались у лютому (на 
0,6%), червні (на 0,1%), липні та серпні (на 0,5%). 

Найпомітніше ціни на споживчому ринку області зросли у І та ІV кварталах 
– на 3,7%. У ІІ кварталі ціни підвищились на 3,5%, у ІІІ – на 1,4%.  

У більш довгостроковому періоді Індекс споживчих цін у Львівській області 
у грудні 2017 року перевищив середньомісячний показник 2010 року у 2,5 раза. 
При цьому, номінальна заробітна плата за цей період зросла у 4 рази, а рівень 
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реальної заробітної плати у грудні 2017 року відносно середньомісячного 
значення 2010 року зріс на 49%. 

Індекси споживчих цін, номінальної та реальної заробітної плати                                              
до середньомісячного значення 2010 року, у % 

 

             Індекс споживчих цін в Україні у 2017 році (грудень 2017 року до грудня 
2016 року) становив 113,7%, що на 0,7 в.п. вище, ніж у Львівській області. Темпи 
приросту цін в Україні були вищими, ніж попереднього року на 1,3 в.п. 

За темпами приросту споживчих цін у рейтингу регіонів України Львівська 
область посіла 3-5 місце разом із Вінницькою та Житомирською областями. 

Найбільше підвищення споживчих цін у грудні 2017 року порівняно з 
груднем 2016 року спостерігалося у Донецькій (на 15,9%), Рівненській (на 15,0%) 
та Луганській (14,9%) областях.  

Найменший приріст цін зафіксовано у Чернівецькій (12,4%) та 
Дніпропетровській (12,8%) областях. 

В 2017 році порівняно з 2016 роком реальна заробітна плата зросла на 
23,6%. 

Зміни індексів реальної заробітної плати у 2017 році 

 

Темпи змін індексів реальної заробітної плати, у % 

грудень до грудня 
попереднього року 

до попереднього року 2017 до відповідного року 

2010 108,1 108,1 117,7 

2011 107,4 106,7 110,3 

2012 111,2 114,4 115,5 

2013 108,2 109,2 101,0 

2014 85,7 93,3 108,2 

2015 94,4 79,4 136,3 

2016 109,3 110,3 123,6 

2017 123,6 123,6 Х 
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Загалом в Україні цей показник становив 119,1% (до попереднього року), а 
за регіонами значення його коливалося від 129,5% у Тернопільській області до 
111,2% у Донецькій. 

 
Рівень реальної заробітної плати певною 

мірою залежить від своєчасності її виплати. 
Упродовж 2017 року сума заборгованості з 

виплати заробітної плати2 зменшилася на 11,8% або на 11,1 млн.грн і на 1 січня 
2018 року становила 82,7 млн.грн. Обсяг невиплаченої заробітної плати на 
початок січня 2018 року дорівнював 2,2% фонду оплати праці, нарахованого за 
грудень 2016р., у січні 2017 року – 3,4% відповідно. 

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати,  
на початок року 

             
 

Частка Львівщини в загальнодержавному обсязі заборгованості становила 
3,5%. За реґіонами України більша сума боргу, ніж у Львівській області, 
зафіксована у дев’яти областях: Луганській, Донецькій, Харківській, Київській, 
Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській, Миколаївській та у м. Київ. 

Динаміку заборгованості з виплати заробітної плати впродовж року 
ілюструє графік. 

Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати у 2017 році, 
на 1 число відповідного місяця; млн.грн 

 
 
 
 

На економічно активні підприємства припало 24,4% від загальної суми 
заборгованості, на підприємства-банкрути – 34,5%, на економічно неактивні підприємства 
– 41,1%.  

                                                 
2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням 

цензу за кількістю найманих працівників. 
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За галузевою ознакою основна частка загальної суми боргу із виплати заробітної 
плати припала на промислові підприємства (73,8%), а також на організації будівництва 
(8,3%), підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської 
діяльності (5,7%), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (6,7%). 

За територіальним розподілом найбільші суми боргів були у містах: Дрогобич (30,3 
млн.грн), Львів (15,4 млн.грн), Червоноград (6,4 млн.грн), у Жидачівському (24,5 млн.грн) 
районі. 

Протягом 2017 року заборгованість працівникам економічно активних 
підприємств зменшилася на 55,3% (на 25,0 млн.грн) і на 1 січня 2018 року становила 
20,2 млн.грн. При цьому 61,6% склав борг, утворений у попередніх роках та 38,4% – у 
січні – листопаді 2017 року.   

Заборгованість працівникам із виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності зменшилася (у 4,6 раза) і на 1 січня 2018 року становила 90,7 тис.грн проти 
414,0 тис.грн на 1 січня 2017 року. 

На початок 2018 року вчасно не отримали заробітну плату 1,9 тис. осіб, що 
становило 0,4% від середньооблікової кількості штатних працівників економічно 
активних підприємств, охоплених спостереженням. Середній розмір боргу на одного 
працівника склав 10655 грн. 

Сума заробітної плати, невиплаченої працівникам підприємств-банкрутів 
становила 28,5 млн.грн. Найбільша частка боргу підприємств-банкрутів зафіксована на 
підприємствах промисловості (88,8%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів (5,0%), будівництва (4,1%); серед регіонів області – 
в Жидачівському районі (89,5%). 
 

*          *          * 

Соціально − трудові відносини на підприємствах та в організаціях Львівської 
області у 2017 році характеризувались  такими тенденціями:  

 збільшенням питомої ваги самостійно зайнятих та скороченням найманих працівників;  

 збільшенням рівня мобільності кадрів;  

 зростанням рівня оплати праці та скороченням обсягів заборгованості з її виплати. 
 
 
 

 
Начальник С. Зимовіна 

 
 
 
 
 

Довідка: тел. (032) 258-59-89, І.Туз 
Більше інформації: www.lv.ukrstat.gov.ua, Тематичний розділ "Ринок праці" 
© Головне управління статистики у Львівській області, 2018  
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Додаток 1 

Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності 
 

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

тис. осіб 

Усього 1099,9 1104,7 1038,2 1042,0 1047,0 1050,8 

Сільське, лісове та рибне    
господарство 205,1 219,4 189,2 184,0 191,5 191,5 

Промисловість 158,9 158,3 154,2 148,7 148,9 158,4 

Будівництво 78,7 78,9 67,7 67,0 69,5 67,5 

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 200,8 202,9 189,3 194,0 191,4 192,4 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 66,0 65,9 64,1 63,1 63,6 63,4 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 24,8 24,7 24,8 24,4 24,1 24,4 

Інформація та телекомунікації 19,9 18,8 18,7 18,1 18,1 18,0 

Фінансова та страхова 
діяльність 14,5 13,1 12,7 12,0 11,3 11,3 

Операції з нерухомим майном 15,4 12,1 12,2 12,4 12,9 13,1 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 23,4 21,8 21,3 21,4 21,3 21,1 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 16,9 16,8 15,8 18,3 18,0 19,1 

Державне управління й 
оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 58,1 55,3 55,7 65,8 62,2 60,1 

Освіта 105,1 103,3 103,2 104,5 103,0 100,4 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 77,8 79,2 77,7 75,1 74,0 73,6 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 11,1 11,0 10,6 12,2 12,9 12,7 

Надання інших видів послуг 23,4 23,2 21,0 21,0 24,3 23,8 
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Додаток 2 

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності  
у 2017 році 

 Середньооблікова кількість штатних працівників 

осіб у % до 

2016 підсумку 

Усього 467109 98,6 100,0 

Сільське, лісове та рибне 
господарство 10742 106,8 2,3 

Промисловість 115268 105,1 24,7 

Будівництво 11437 84,6 2,4 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів 36870 96,1 7,9 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 43236 97,4 9,3 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 6830 95,6 1,5 

Інформація та телекомунікації 6251 92,5 1,3 

Фінансова та страхова діяльність 8262 99,4 1,8 

Операції з нерухомим майном 5088 106,0 1,1 

Професійна, наукова та технічна 
діяльність 10708 93,1 2,3 

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування 12438 102,0 2,7 

Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 23607 92,9 5,0 

Освіта 97867 97,3 20,9 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 67394 97,6 14,4 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 9885 96,3 2,1 

Надання інших видів послуг 1224 65,9 0,3 
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Додаток 3 

Прийом та вибуття працівників за видами економічної діяльності у 2017 році 

 Кількість 
прийнятих 

штатних 
працівників 

Кількість звільнених штатних пацівників 

усього З них з причин 

плинності 
кадрів (за 
власним 

бажанням, за 
угодою сторін, 

порушення 
трудової 

дисципліни) 

змін в організа-
ції виробництва 
і праці (реорга-
нізація, скоро-
чення чисель-

ності або штату 
працівників) 

тис. осіб 

Усього  140382 142366 111384 23406 

Сільське, лісове та рибне 
господарство 3950 3123 2994 9 

Промисловість 37178 34808 31419 471 

Будівництво 4508 5144 4808 98 

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 22127 19816 18693 632 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 11226 11730 9622 177 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 3269 3394 3251 102 

Інформація та 
телекомунікації 2075 2898 2806 21 

Фінансова та страхова 
діяльність 2585 2790 2539 180 

Операції з нерухомим 
майном 1485 1598 1582 1 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 2377 3018 2404 579 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 7281 7586 7261 81 

Державне управління й 
оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 6011 5777 3204 2493 

Освіта 26503 29106 12118 15843 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 7616 9217 6548 2588 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 2007 2006 1789 129 

Надання інших видів послуг 184 355 346 2 
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Додаток 4 

Рівні прийому та вибуття працівників за видами економічної діяльності у 2017 році 

 У % до середньооблікової кількості штатних працівників 

прийнятих звільнених з них з причин 

плинності 
кадрів (за 
власним 

бажанням, за 
угодою сторін, 

порушення 
трудової 

дисципліни) 

змін в організації 
виробництва і 

праці (реоргані-
зація, скорочен-
ня чисельності 

або штату 
працівників) 

Усього  30,1 30,5 23,8 5,0 

Сільське, лісове та рибне 
господарство 36,8 29,1 27,9 0,1 

Промисловість 32,3 30,2 27,3 0,4 

Будівництво 39,4 45,0 42,0 0,9 

Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів 60,0 53,7 50,7 1,7 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 26,0 27,1 22,3 0,4 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 47,9 49,7 47,6 1,5 

Інформація та 
телекомунікації 33,2 46,4 44,9 0,3 

Фінансова та страхова 
діяльність 31,3 33,8 30,7 2,2 

Операції з нерухомим 
майном 29,2 31,4 31,1 0,0 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 22,2 28,2 22,4 5,4 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 58,5 61,0 58,4 0,7 

Державне управління й 
оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 25,5 24,5 13,6 10,6 

Освіта 27,1 29,7 12,4 16,2 

Охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги 11,3 13,7 9,7 3,8 

Мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок 20,3 20,3 18,1 1,3 

Надання інших видів послуг 15,0 29,0 28,3 0,2 
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Додаток 5 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної 
діяльності у 2017 році 

 Нараховано в середньому працівнику 

грн у % до  

2016 середнього 
рівня в 

економіці 

мінімальної 
заробітної 

плати (3200) 

Усього 6391 140,2 x 199,7 

Сільське, лісове та рибне 
господарство 8244 174,1 129,0 257,6 

Промисловість 7379 133,3 115,5 230,6 

Будівництво 6112 145,3 95,6 191,0 

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних                   
засобів і мотоциклів 5611 125,9 87,8 175,3 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 6913 133,0 108,2 216,0 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 4217 148,8 66,0 131,8 

Інформація та телекомунікації 8407 94,5 131,6 262,7 

Фінансова та страхова діяльність 10994 130,8 172,0 343,6 

Операції з нерухомим майном 7782 99,3 121,8 243,2 

Професійна, наукова та технічна 
діяльність 6498 151,3 101,7 203,1 

Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 4098 138,3 64,1 128,1 

Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 8818 148,8 138,0 275,6 

Освіта 5780 155,6 90,4 180,6 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 4479 151,2 70,1 140,0 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 5774 149,6 90,3 180,4 

Надання інших видів послуг 4453 165,0 69,7 139,2 
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Додаток 6 

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

 Сума невиплаченої заробітної плати 

усього, 
тис.грн 

у тому числі підприємства (установи, організації) 

економічно 
активні 

підприємства-
банкрути 

економічно 
неактивні 

тис.грн 

у % до 
загаль-

ної суми 
заборго- 
ваності 

тис.грн 

у % до 
загаль-

ної суми 
заборго- 
ваності 

тис.грн 

у % до 
загаль-

ної суми 
заборго- 
ваності 

Усього 82750,8 20201,0 24,4 28529,8 34,5 34020,0 41,1 

Сільське, лісове та рибне 
господарство 123,0 123,0 100,0 − − − − 

Промисловість 61108,7 5774,5 9,5 25325,0 41,4 30009,2 49,1 

Будівництво 6833,5 5669,9 83,0 1163,6 17,0 − − 

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 1557,1 − − 1422,0 91,3 135,1 8,7 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність  4692,2 927,0 19,8 − − 3765,2 80,2 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування − − − − − − − 

Інформація та телекомунікації 32,1 − − 32,1 100,0 − − 

Фінансова та страхова 
діяльність − − − − − − − 

Операції з нерухомим 
майном 934,3 347,2 37,2 587,1 62,8 − − 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 1013,3 1013,3 100,0 − − − − 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 110,5 − − − − 110,5 100,0 

Державне управління й 
оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 792,7 792,7 100,0 − − − − 

Освіта − − − − − − − 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 5553,4 5553,4 100,0 − − − − 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок − − − − − − − 

Надання інших видів послуг − − − − − − − 
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Додаток 7 

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати за видами 
економічної діяльності  на 1 січня 2018 року 

 Сума невиплаченої заробітної плати 

тис.грн 

у % до 

1 
грудня 
2016 

1 
січня 
2016 

підсумку 

фонду оплати 
праці, що 

нарахований 
усім 

працівникам 
до виплати за 
грудень 2017 

Усього 82750,8 95,0 88,2 100,0 2,2 

Сільське, лісове та рибне 
господарство 123,0 100,0 37,8 0,2 0,1 

Промисловість 61108,7 94,1 84,2 73,8 5,5 

Будівництво 6833,5 95,9 108,0 8,3 7,9 

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів 1557,1 100,0 100,5 1,9 0,7 

Транспорт, складське господар-
ство, поштова та кур’єрська 
діяльність  4692,2 104,9 92,7 5,7 1,4 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування − − − − − 

Інформація та телекомунікації 32,1 100,0 100,0 0,0 0,0 

Фінансова та страхова діяльність − − − − − 

Операції з нерухомим майном 934,3 99,5 134,7 1,1 2,0 

Професійна, наукова та технічна 
діяльність 1013,3 83,3 24,5 1,2 1,0 

Діяльність у сфері адміністра-
тивного та допоміжного 
обслуговування 110,5 96,5 71,0 0,1 0,2 

Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне 
страхування 792,7 76,6 192,8 1,0 0,2 

Освіта − − − − − 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 5553,4 99,5 279,5 6,7 1,5 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок − − − − − 

Надання інших видів послуг − − − − − 

 


