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ПЕРЕДМОВА 
 

До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні 

характеристики найманих працівників та основні тенденції, які спостерігалися в сфері 

соціально-трудових відносин у 2015 році. 

Наведена у збірнику інформація базується на системі показників державних 

статистичних спостережень підприємств, установ, організацій з питань статистики 

праці. Окремі таблиці містять адміністративні дані державної служби зайнятості 

населення та результати вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань 

економічної активності. 

Інформація систематизована за тематикою та розміщується в 12 розділах 

збірника. В розділі 1 наведено основні показники економічного і соціального розвитку 

області та їх питома вага в економіці країни. В розділах 2–11 висвітлюються питання 

щодо зайнятості, попиту та пропозиції робочої сили, її мобільності, розміру 

номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості, 

ефективності використання робочого часу, умов праці та стану укладання колективних 

договорів, а також наведена характеристика якісного складу державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування. В розділі 12 наведені зіставлення окремих 

показників по статистиці праці за регіонами країни. 

Інформація наведена в узагальненому вигляді за видами економічної діяльності 

та в розрізі районів і міст, а також за статтю та окремими соціальними групами.  

Публікація містить аналітичний огляд за основними напрямками статистики 

праці, 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.  
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Скорочення 

 

в.п. – відсотковий пункт 

год – година 

грн – гривня 

дол. США – долари Сполучених Штатів Америки 

км2 – кілометри квадратні 

люд.год – людино-година 

млн. – мільйон 

м2 – метри квадратні 

р. – рік 

рр. – роки 

стор. – сторінка 

т – тонна 

табл. – таблиця 

тис. – тисяча 

од – одиниця 

% – відсоток 

 

Умовні позначення 

 

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 (х) – 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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2.1. Динаміка зайнятого населення за статтю та місцем проживання1 

 

(у віці 15–70 років; тис. осіб)  

 2010 2013 2014 2015 
     

Усе населення 431,3 442,9 416,0 406,2 

з нього     

працездатного віку 387,1 400,3 390,1 395,0 

Жінки 216,3 220,2 210,6 201,4 

з нього     

працездатного віку 187,4 192,6 194,7 196,8 

Чоловіки 215,0 222,7 205,4 204,8 

з нього     

працездатного віку 199,7 207,7 195,4 198,2 

Міські поселення 181,0 189,8 196,5 212,5 

з нього     

працездатного віку 168,7 176,3 189,0 205,4 

Сільська місцевість 250,3 253,1 219,5 193,7 

з нього     

працездатного віку 218,4 224,0 201,1 189,6 
______________ 
1 У таблиці 2.1. та діаграмі 2.2. наведено середньорічні дані вибіркового обстеження населення 

(домогосподарств) з питань економічної активності (див. збірник «Економічна активність населення 

Тернопільської області в 2015 році» та методологічні пояснення до розділу 2). 

 

 

 

2.2. Рівень зайнятості населення1 

(у відсотках до населення відповідного віку) 
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У віці 15-70 років У працездатному віці

 
 

 

 

______________ 
1 Див. виноску до табл. 2.1. 
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2.3. Динаміка кількості найманих працівників підприємств  

за видами економічної діяльності  
 

(тис. осіб) 

 

2013 2014 

2015 

усього 
у відсотках до 

2014р. 

   
 

 

Усього 201,6 199,5 188,5 94,5 

     

Сільське, лісове та рибне 

господарство 14,6 14,4 13,4 93,1 

Промисловість 35,6 33,4 30,2 90,4 

у тому числі     

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 1,3 1,2 1,1 91,7 

Переробна промисловість 26,9 24,7 21,6 87,4 

Будівництво 6,3 5,2 4,3 82,7 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 12,0 11,5 10,6 92,2 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 11,3 11,7 11,9 101,7 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 1,2 1,0 0,9 90,0 

Інформація та телекомунікації 3,0 3,0 2,6 86,7 

Фінансова та страхова діяльність 3,3 3,1 2,6 83,9 

Операції з нерухомим майном 2,3 2,2 1,9 86,4 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 3,4 3,3 2,7 81,8 

Діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного 

обслуговування 3,8 3,7 3,0 81,1 

Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування1 21,1 23,0 23,2 100,9 

Освіта 46,7 45,9 45,1 98,3 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 28,6 29,9 28,7 96,0 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 5,9 5,8 5,3 91,4 

Надання інших видів послуг 2,5 2,4 2,1 87,5 

 

 

 

______________ 
1 Враховано кількість тимчасових працівників, які були залучені до підготовки та проведення виборів: у 

2014 році – Президента України та Верховної Ради України, у 2015 році – депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів. Відповідно до методології зазначена кількість зайнятих розрахована 

як середня за рік.  
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2.4. Динаміка питомої ваги найманих працівників підприємств  

у зайнятому населенні за видами економічної діяльності  
 

(у відсотках до загальної кількості зайнятих) 

 2013 2014 2015 

    

Усього 45,5 48,0 46,4 

    

Сільське, лісове та рибне господарство 9,8 11,1 10,6 

Промисловість 86,4 86,1 84,6 

у тому числі    

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 92,9 92,3 84,6 

Переробна промисловість 83,5 82,3 80,3 

Будівництво 39,4 38,8 34,7 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 16,4 16,5 15,2 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 59,8 61,6 61,7 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 14,3 14,1 13,0 

Інформація та телекомунікації 83,3 83,3 74,3 

Фінансова та страхова діяльність 89,2 88,6 78,8 

Операції з нерухомим майном 65,7 66,7 59,4 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 55,7 55,0 45,8 

Діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування 86,4 88,1 75,0 

Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування1 100,0 100,0 100,0 

Освіта 99,4 99,1 99,1 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 97,9 98,7 97,3 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 86,8 86,6 80,3 

Надання інших видів послуг 21,6 22,0 19,4 

______________ 
1 Див. виноску до табл. 2.3.  
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2.5. Динаміка облікової кількості штатних працівників за 
видами економічної діяльності  

 

(на 31 грудня; осіб) 
 Облікова кількість штатних працівників 

усього з них жінки 

2013 2014 2015 2013 2014 

2015 

осіб 

у відсотках 
до облікової 

кількості 
штатних 

працівників 
  

Усього 176636 174315 163120 103885 103999 98733 60,5 
  

Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство 10922 10574 10422 2630 2754 2891 27,7 

з них сільське  господарство 9679 9610 9390 2481 2627 2750 29,3 
Промисловість 31767 30171 27211 11440 10721 9943 36,5 
Будівництво 4182 2842 2731 585 401 388 14,2 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів  8439 7527 7286 4031 3692 3926 53,9 
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 10165 10852 10519 4085 4018 3927 37,3 

транспорт, складське 
господарство та допоміжна 
діяльність у сфері 
транспорту 7540 8424 8205 1774 1827 1821 22,2 
поштова та кур’єрська 
діяльність 2625 2428 …1 2311 2191 …1 …1 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 705 403 403 560 286 226 56,1 
Інформація та телекомунікації 2376 2345 1743 913 813 593 34,0 
Фінансова та страхова 
діяльність 2902 2616 1981 2120 1916 1486 75,0 
Операції з нерухомим майном 1313 1108 798 642 465 335 42,0 
Професійна, наукова та 
технічна діяльність 2055 2075 1616 1023 1029 865 53,5 

з неї наукові дослідження та 
розробки 350 362 305 165 171 150 49,2 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 2239 2486 1974 644 712 455 23,0 
Державне управління й 
оборона; обов’язкове соціальне 
страхування 13732 15807 13990 8974 11031 9933 71,0 
Освіта 49056 48236 47522 36772 36168 35447 74,6 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 30090 31030 29541 24876 25765 24656 83,5 

з них охорона здоров’я 27101 28142 26707 22292 23270 22202 83,1 
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 5701 5486 4897 4029 3768 3465 70,8 

з них діяльність у сфері 
творчості, мистецтва та 
розваг 1352 1627 2378 815 1048 1604 67,5 
функціювання бібліотек, 
архівів, музеїв та інших 
закладів культури 3992 3375 2173 3066 2536 1730 79,6 

Надання інших видів послуг 992 757 486 561 460 197 40,5 
______________ 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну 
статистику" щодо конфіденційності інформації. 
Примітка. У таблицях 2.5–2.6 дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах 
юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб (див. методологічні пояснення). 
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2.6. Динаміка облікової кількості штатних працівників 

за видами економічної діяльності у промисловості  
 

(на 31 грудня; осіб) 

 

Облікова кількість штатних працівників, осіб 
усього з них жінки 

2013 2014 2015 2013 2014 

2015 

осіб 

у 
відсотках 

до 
облікової 
кількості 
штатних 
працівни-

ків 
       

Промисловість 31767 30171 27211 11440 10721 9943 36,5 
       

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 973 911 927 167 137 123 13,3 

з них добування кам’яного та 
бурого вугілля – – – – – – – 

Переробна промисловість 23743 22026 19382 9499 8747 8130 41,9 
виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 7787 8195 6620 2935 3056 2451 37,0 
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 2037 1892 1737 1342 1261 1206 69,4 
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 1299 767 454 515 245 142 31,3 
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 139 137 147 61 51 43 29,3 
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 
виробництво гумових і 
пластмасових виробів; іншої 
неметалевої мінеральної продукції 1913 1493 1222 402 307 315 25,8 
металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання  934 1187 676 155 201 124 18,3 
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 
виробництво електричного 
устатковання 1342 1461 1780 520 506 556 31,2 
виробництво машин і 
устатковання, не віднесених до 
інших угруповань 1062 738 …1 142 87 …1 …1 
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів 4641 3973 …1 2518 2212 …1 …1 
виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж машин 
і устатковання 1469 1182 887 365 323 321 36,2 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 5611 5494 5321 1349 1292 1227 23,1 
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 1440 1740 1581 425 545 463 29,3 

__________ 
1 Див. виноску до табл. 2.5. 

 


