
Пропонуємо Вашій увазі статистичний збірник «Праця по містах та
районах Запорізької області у 2018 році», в якому розміщено матеріали, що
відображають кількісні та якісні характеристики найманих працівників і
основні тенденції, які відбулися в сфері соціально-трудових відносин у містах
та районах Запорізької області у 2018 році. Висвітлено питання щодо попиту
та пропозиції робочої сили, її мобільності, розміру номінальної заробітної
плати, стану її виплати, вимушеної неповної зайнятості, а також ефективності
використання робочого часу.

Збірник сформовано за такими розділами: кількість працівників та
мобільність робочої сили на ринку праці, робочий час і його використання,
заробітна плата працівників, стан виплати заробітної плати та методологічні
пояснення.

При підготовці збірника було використано результати державних
статистичних спостережень «Обстеження підприємств із питань статистики
праці» та «Стан виплати заробітної плати», а також адміністративні дані
державної служби зайнятості.

Колектив Головного управління статистики у Запорізькій області
сподівається, що видання буде корисним і зацікавить фахівців, які
займаються розробкою та моніторингом соціальної політики, науковців,
а також студентів вищих навчальних закладів.
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КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА МОБІЛЬНІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ 

Рівень прийому і вибуття працівників
по містах та районах у 2018 році

(до середньооблікової  кількості штатних працівників
відповідного міста або району; відсотків)

Розподіл середньооблікової кількості штатних 
працівників по містах та районах

у 2018 році

(відсотків)

м.Запоріжжя м.Мелітополь м.Бердянськ

м.Енергодар Василівський Інші міста та райони
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– коефіцієнт прийому перевищує коефіцієнт вибуття

– коефіцієнт вибуття перевищує коефіцієнт прийому



Рівень вимушеної неповної зайнятості штатних 
працівників у 2018 році

(до середньооблікової кількості
штатних працівників; відсотків)

РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
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Знаходились у відпустках без збереження заробітної плати (на період 
припинення виконання робіт) 

Переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень)  

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ

Середньомісячна номінальна заробітна плата
штатних працівників по містах та районах

у 2018 році 

(грн)

– більше 9000 

– від 6000 до 9000

– менше 6000 

Праця по містах та районах Запорізької області у 2018 році



Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати

(на 1 січня; тис.грн)

Розподіл кількості працівників економічно активних
підприємств, яким не виплачено заробітну плату,               

по містах та районах на 1 січня 2019 року

(відсотків)
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СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

м.Запоріжжя

Інші міста та 
райони

м.Мелітополь

м.Бердянськ



Методологічні пояснення містять джерела інформації,
основні нормативно-методологічні документи та
статистичні класифікатори, що було використано для
розробки статистичних даних, а також методологію
формування статистичних показників, які було використано
при створенні збірника.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

Сподіваємось, 
що Вас зацікавила викладена 

в збірнику інформація!

Більш детальну інформацію щодо статистичної
методології, вмісту збірника та інших видань з питань
демографічної і соціальної статистики можна отримати в
управлінні аналізу даних демографічної та соціальної
статистики за телефонами:
(061) 787-66-79; (050) 132-92-13.

З питань придбання видань пропонуємо звертатися до
управління поширення інформації та комунікацій за
телефонами:
(061) 787-66-25; (050) 132-92-04

Головне управління статистики у Запорізькій області
пр. Соборний, 75, 
м. Запоріжжя, 69002, Україна
е-mail:  stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua


