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Кожен має право на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, 

яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 
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П Е Р Е Д М О В А 
 

До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні характеристики найманої праці на підприємствах, установах, 

організаціях (далі – підприємствах) та основні тенденції, які спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин у 2017 році. 

Наведена у збірнику інформація базується на системі показників державних статистичних спостережень підприємств із питань статистики 

праці. Окремі таблиці містять адміністративні дані державної служби зайнятості населення, а також результати вибіркового обстеження 

населення (домогосподарств) з питань економічної активності. 

Інформація систематизована за тематикою та розміщується в 9 розділах. Зокрема, наведено дані щодо зайнятості населення, попиту та 

пропозиції робочої сили, її мобільності, стану умов праці, розміру номінальної та реальної заробітної плати та стану її виплати, неповної 

зайнятості, ефективності використання робочого часу, а також стану  колективного-договірного регулювання соціально-трудових відносин. 

Інформація представлена в узагальненому вигляді за видами економічної діяльності та регіонами, а також за статтю та окремими 

соціальними групами. 

Публікація містить методологічні роз’яснення щодо джерел та системи збору інформації, методології формування окремих показників, 

методів їх обчислення та характеристик надійності. 

Окремі явища проілюстровані діаграмами, які надають уявлення щодо сучасних тенденцій в економіці області. 

Сподіваємося, що збірник зацікавить фахівців державних органів, профспілок, наукових установ і організацій, інших користувачів, які 

займаються питаннями розробки соціальної політики та проблемами ринку праці.  

 

До уваги користувачів. 

У збірнику інформація за 2014–2017 роки наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя. Крім того, за 2014–2017 роки інформація наведена без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області. 



 

 

CКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 

 

% – відсоток 

в.п. – відсотковий пункт 

год – година 

грн – гривня  

люд.год – людино-година  

млн. – мільйон  

од – одиниця 

п.р. – поточний рік 

р. – рік  

рр. – роки 

стор. – сторінка 

табл. – таблиця  

тис. – тисяча 

у т.ч. – у тому числі 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТАНІ У ЗБІРНИКУ 

 

Тире (–) – явища не було 

Крапки (...) – відомості відсутні 

Дві крапки (:) – дані не наведені через високий рівень коефіцієнта варіацій 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами 

Символ () – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу 

“з них”,  

“у тому числі” – означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при  

 округленні сума складових не дорівнює підсумку 

 

 

 

 

Примітка. У деяких випадках незначні розбіжності між підсумком та сумою складових частин пояснюються округленням даних. 
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