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ПЕРЕДМОВА 
 

До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні 

характеристики найманої праці на підприємствах, установах, організаціях 

(далі – підприємствах) та основні тенденції, які спостерігалися в сфері 

соціально-трудових відносин у 2017 році порівняно з минулими роками. 

Наведена у збірнику інформація базується на системі показників 

державних статистичних спостережень підприємств із питань статистики 

праці. Окремі таблиці містять адміністративні дані державної служби 

зайнятості, а також результати вибіркового обстеження населення 

(домогосподарств) з питань економічної активності. 

Інформація систематизована за тематикою та розміщується в 

10 розділах збірника. Зокрема, в розділі 1 наведено основні показники 

економічного і соціального розвитку області та їх питома вага в економіці 

країни. В розділах 2–10 висвітлюються питання щодо зайнятості 

населення, зареєстрованого безробіття та кількості вакансій, мобільності 

робочої сили, розміру номінальної та індексу реальної заробітної плати, 

стану її виплати, неповної зайнятості, ефективності використання робочого 

часу, умов праці, а також колективно-договірного регулювання соціально-

трудових відносин. В розділі 10 наведені зіставлення окремих показників 

по статистиці праці за регіонами країни. 

Інформація представлена 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, порядку формування показників, 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)  

 2015 2016 2017 
    

Усе населення 406,2 407,6 399,1 

з нього    

працездатного віку 395,0 397,3 387,7 

Жінки 201,4 210,9 195,5 

з нього    

працездатного віку 196,8 205,3 190,3 

Чоловіки 204,8 196,7 203,6 

з нього    

працездатного віку 198,2 192,0 197,4 

Міські поселення 212,5 220,8 215,5 

з нього    

працездатного віку 205,4 214,4 208,1 

Сільська місцевість 193,7 186,8 183,6 

з нього    

працездатного віку 189,6 182,9 179,6 
______________ 
1 У таблиці 2.1. та діаграмі 2.2. наведено дані вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з 

питань економічної активності (див. збірник «Економічна активність населення Тернопільської області в 

2017 році» та методологічні пояснення до розділу 2). 

 

 

 

2.2. Рівень зайнятості населення1 

(у відсотках до населення відповідного віку) 
 

 

 

58,9 59,1

58,4

51,6
52,0

51,0

50

55

60

2015р. 2016р. 2017р.

відсотки

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 

 (установ, організацій)  за видами економічної діяльності  
 

(тис. осіб) 

 

2015 2016 

2017 

усього 
у відсотках до 

2016р. 

   
 

 

Усього 188,5 183,5 181,7 99,0 

     

Сільське, лісове та рибне 

господарство 13,4 12,4 13,2 106,5 

Промисловість 30,2 29,8 30,7 103,0 

Будівництво 4,3 4,1 4,2 102,4 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 10,6 10,4 10,3 99,0 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 11,9 11,8 11,5 97,5 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 0,9 0,9 0,8 88,9 

Інформація та телекомунікації 2,6 2,5 2,4 96,0 

Фінансова та страхова діяльність 2,6 2,3 2,2 95,7 

Операції з нерухомим майном 1,9 1,9 1,8 94,7 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 2,7 2,6 2,5 96,2 

Діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного 

обслуговування 3,0 3,5 3,1 88,6 

Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування 23,21 21,1 21,1 100,0 

Освіта 45,1 44,7 43,8 98,0 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 28,7 28,3 27,5 97,2 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 5,3 5,1 4,6 90,2 

Надання інших видів послуг 2,1 2,1 2,0 95,2 

 

 

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

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.  
 



НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ 

Головне управління статистики у Тернопільській області 

33 

2.4. Динаміка облікової кількості штатних працівників за 
видами економічної діяльності  

 

(на 31 грудня; осіб) 
 Облікова кількість штатних працівників 

усього з них жінки 

2015 2016 2017 2015 2016 

2017 

осіб 

у відсотках 
до облікової 

кількості 
штатних 

працівників 
  

Усього 163120 157457 156193 98733 95703 93689 60,0 
  

Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство 10422 9153 11033 2891 2586 2647 24,0 

з них сільське  господарство 9390 8095 9808 2750 2446 2484 25,3 
Промисловість 27211 26059 27729 9943 9490 9952 35,9 
Будівництво 2731 2641 2912 388 389 387 13,3 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів  7286 7672 7304 3926 3999 3624 49,6 
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 10519 10336 9987 3927 4021 4072 40,8 

транспорт, складське 
господарство та допоміжна 
діяльність у сфері 
транспорту 8205 7975 7640 1821 1895 1965 25,7 
поштова та кур’єрська 
діяльність …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 403 412 326 226 257 216 66,3 
Інформація та телекомунікації 1743 1824 1666 593 710 634 38,1 
Фінансова та страхова 
діяльність 1981 1770 1653 1486 1336 1267 76,6 
Операції з нерухомим майном 798 767 698 335 393 338 48,4 
Професійна, наукова та 
технічна діяльність 1616 1576 1309 865 757 626 47,8 

з неї наукові дослідження та 
розробки 305 267 261 150 132 127 48,7 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 1974 2352 1325 455 771 566 42,7 
Державне управління й 
оборона; обов’язкове соціальне 
страхування 13990 11933 12003 9933 7798 8008 66,7 
Освіта 47522 47037 45672 35447 35776 35092 76,8 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 29541 28799 27872 24656 23882 23104 82,9 

з них охорона здоров’я 26707 26149 25330 22202 21594 20941 82,7 
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 4897 4604 4244 3465 3359 3005 70,8 

з них діяльність у сфері 
творчості, мистецтва та 
розваг 2378 2494 2389 1604 1675 1594 66,7 
функціювання бібліотек, 
архівів, музеїв та інших 
закладів культури 2173 1917 1617 1730 1585 1304 80,6 

Надання інших видів послуг 486 522 460 197 179 151 32,8 
______________ 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну 
статистику»  щодо конфіденційності статистичної інформації. 
Примітка. У таблицях 2.4–2.5 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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2.5. Динаміка облікової кількості штатних працівників 
за видами економічної діяльності у промисловості  

 

(на 31 грудня; осіб) 

 

Облікова кількість штатних працівників 
усього з них жінки 

2015 2016 2017 2015 2016 

2017 

осіб 

у 
відсотках 

до 
облікової 
кількості 
штатних 
працівни-

ків 
       

Промисловість 27211 26059 27729 9943 9490 9952 35,9 
       

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 927 1042 1060 123 144 149 14,1 

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

Переробна промисловість 19382 18532 20111 8130 7650 7974 39,6 
виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 6620 6043 6877 2451 2141 2379 34,6 
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 1737 1618 1530 1206 1121 1057 69,1 
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 454 465 641 142 138 240 37,4 
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 147 …1 …1 43 …1 …1 …1 
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 
виробництво гумових і 
пластмасових виробів; іншої 
неметалевої мінеральної продукції 1222 1596 1705 315 343 362 21,2 
металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання  676 736 833 124 132 166 19,9 
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 
виробництво електричного 
устатковання 1780 1682 1202 556 548 408 33,9 
виробництво машин і 
устатковання, не віднесених до 
інших угруповань …1 …1 375 …1 …1 64 17,1 
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів …1 …1 …1 …1 …1 …1 …1 
виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж машин 
і устатковання 887 1072 1529 321 453 432 28,3 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 5321 5081 4964 1227 1243 1293 26,0 
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 1581 1404 1594 463 453 536 33,6 

__________ 
1 Див. виноску до табл. 2.4

 


