
Пропонуємо Вашій увазі статистичний збірник «Праця по містах та районах
Запорізької області» в 2017 році, в якому розміщено матеріали, що відображають
кількісні та якісні характеристики найманих працівників та основні тенденції, які
відбулися в сфері соціально-трудових відносин у містах та районах Запорізької області
в 2017 році. В ньому висвітлено питання щодо попиту та пропозиції робочої сили, її
мобільності, розміру номінальної заробітної плати, стану її виплати, вимушеної
неповної зайнятості, ефективності використання робочого часу, а також умов праці.

Збірник сформовано за такими розділами: статистично-аналітичний огляд
соціально-трудових відносин у містах та районах області в 2017 році, кількість
працівників та мобільність робочої сили на ринку праці, робочий час та його
використання, заробітна плата працівників, стан виплати заробітної плати, умови
праці, окремі порівняльні показники по промислових центрах східного регіону та
методологічні пояснення.

У збірнику розміщено результати державних статистичних спостережень:
«Обстеження підприємств із питань статистики праці», «Стан виплати заробітної
плати» та «Умови праці на підприємствах». Обстеженнями охоплені суб’єкти
підприємницької діяльності, громадські організації, фінансові й бюджетні установи,
що використовують найману працю. Інформація щодо попиту та пропозиції робочої
сили наведена згідно з даними адміністративного обліку державної служби зайнятості
та характеризує ситуацію на зареєстрованому ринку праці.

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.



Структура заборгованості з виплати заробітної плати

(на 1 січня відповідного року; млн.грн)

СТАТИСТИЧНО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У 

МІСТАХ ТА РАЙОНАХ ОБЛАСТІ В 2017 РОЦІ

На початку збірника наведена загальна
характеристика стабільної та вільної зайнятості,
можливості працевлаштування на ринку праці,
заробітної плати і стану її виплати.

Наприклад, структуру заборгованості з виплати
заробітної плати на підприємствах (установах,
організаціях): економічно активних, підприємствах-
банкрутах, економічно неактивних наочно характеризує
діаграма:
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КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА МОБІЛЬНІСТЬ 
РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ

У розділі представлена інформація щодо руху, рівня
прийому та вибуття працівників, попиту та пропозиції робочої
сили на зареєстрованому ринку праці по міських та районних
центрах зайнятості, а також середньооблікової кількості
штатних працівників.

Рівні прийому та вибуття по містах та районах 
у 2017 році

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

Питома вага середньооблікової кількості штатних
працівників міст та районів області в 2017 році представлена
на діаграмі:

Середньооблікова кількість штатних працівників
у 2017 році

(відсотків)

м.Запоріжжя м.Мелітополь м.Енергодар

м.Бердянськ Василівський Інші міста та райони



Рівень вимушеної неповної зайнятості штатних 
працівників у 2017 році

(до середньооблікової кількості штатних працівників; відсотків)

У розділі наведена інформація щодо коефіцієнту
використання фонду робочого часу та відпрацьованого
робочого часу в середньому на одного штатного працівника,
кількості штатних працівників, які перебували в умовах
вимушеної неповної зайнятості.
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РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ



Розділ містить дані щодо середньомісячної
номінальної заробітної плати та фонду оплати праці
штатних працівників. Найкраще диференціацію
середньомісячної номінальної заробітної плати штатних
працівників серед міст та районів відображає діаграма:

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних 
працівниківЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ



СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Динаміка суми заборгованості з виплати
заробітної плати в Запорізькій області

(на 1 січня; тис.грн)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати
на 1 січня 2018 року

(до фонду оплати праці; відсотків)
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Розділ містить дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати
на підприємствах області (економічно активних, банкрутах, економічно
неактивних).



УМОВИ ПРАЦІ

Питома вага працівників, зайнятих на роботах                        
зі шкідливими умовами праці,                                            

на 31 грудня 2017 року

(до облікової кількості штатних 
працівників; відсотків)

Розділ відображає умови праці працівників, питому
вагу працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими
умовами праці, пільги і компенсації працівникам за
роботу зі шкідливими умовами праці, пенсії за віком на
пільгових умовах працівників на 31 грудня 2017 року.



ОКРЕМІ ПОРІВНЯЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПО ПРОМИСЛОВИХ ЦЕНТРАХ СХІДНОГО РЕГІОНУ

Динаміка чисельності                                                       
наявного населення

(на 1 січня; тис. осіб)

Динаміка середньооблікової                                                                                                   
кількості штатних працівників

(тис. осіб)
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ Дякуємо за увагу!

Сподіваємось, 

що Вас зацікавила викладена в збірнику 
інформація!

Більш детальну інформацію щодо статистичної методології,
вмісту збірника та інших видань з питань демографічної та
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, 69600, Україна

е-mail:  stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua

Методологічні пояснення містять джерела
інформації та основні методологічні документи,
порядок формування статистичних показників,
методику їх розрахунку, які були використані при
підготовці даного збірника.


