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ПЕРЕДМОВА 

Статистичний збірник «Ринок праці Житомирської області»       
містить інформацію щодо економічної активності населення області та 

основних тенденцій, які спостерігалися у сфері соціально-трудових 

відносин у 2012–2016рр. 

Статистичні показники розподілені за віковими групами, статтю, 

місцем проживання, за видами економічної та промислової діяльності, 

містами та районами області.  

Дані щодо економічно активного, зайнятого, безробітного та 

економічно неактивного населення, визначеного за методологією 

Міжнародної організації праці (МОП), сформовані за результатами 

матеріалів вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань 

економічної активності. Починаючи з 2014 року вибіркове обстеження 

населення (домогосподарств) з питань економічної активності проводиться 

за оновленою програмою, яка включає питання щодо неформальної 

зайнятості населення та враховує останні рекомендації МОП та 

Європейського Союзу. 

Показники зареєстрованого ринку праці (кількість зареєстрованих 

безробітних та їх працевлаштування, потреба роботодавців у працівниках 

тощо) базуються на інформації адміністративних реєстрів державної 

служби зайнятості.  

Дані щодо зайнятості робочої сили, її мобільності, розміру 

номінальної заробітної плати та стану її виплати, індексу реальної 

заробітної плати, неповної зайнятості, ефективності використання робочого 

часу, стану укладання колективних договорів, сформовані на підставі 

показників державних статистичних спостережень підприємств, установ, 

організацій з питань статистики праці. 

Збірник складається з 2 тематичних розділів «Основні показники 

економічної активності населення» та «Оплата праці та соціально-трудові 

відносини». Кожний розділ містить стислі методологічні пояснення.  

Матеріали викладено у вигляді таблиць з використанням графічного 

матеріалу.  
Окремі показники наведені за регіонами України (за 2012–2016 роки 

без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки 
Крим та м.Севастополь, за 2015–2016 роки – також без частини зони 
проведення антитерористичної операції).  

Деякі показники уточнено по відношенню до раніше опублікованих. 

Збірник розрахований на широке коло користувачів. При його 

використанні посилання на джерело інформації є обов’язковим. 
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СКОРОЧЕННЯ 
 

% – відсоток 

грн  – гривня 

тис.  – тисяча 

міс – місяць 

млн. – мільйон 

год – година 

 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…) – відомості відсутні 

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  

« у тому числі», 

«з них»  

– наведено не всі доданки загальної суми. Мають 

місце випадки, коли наведено всі доданки загальної 

суми, а при округленні сума складових не дорівнює 

підсумку.  
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

14                                      Головне управління статистики у Житомирській області 

1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

1.1. Динаміка основних показників ринку праці  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Економічно активне населення, тис. осіб       

у віці 15–70 років 609,2 609,1 581,4 571,2 571,3 

працездатного віку 551,5 559,0 539,9 537,5 543,1 

Рівень економічної активності, відсотків 
до населення відповідної вікової групи      

у віці 15–70 років 65,6 66,0 63,4 62,5 63,0 

працездатного віку 72,2 72,9 70,2 69,9 70,7 

Зайняте населення, тис. осіб      

у віці 15–70 років 550,3 552,3 514,8 506,6 507,6 

працездатного віку 492,6 502,2 473,3 472,9 479,4 

Рівень зайнятості, відсотків до населення 
відповідної вікової групи       

у віці 15–70 років 59,3 59,9 56,1 55,5 55,9 

працездатного віку 64,5 65,5 61,6 61,5 62,4 

Безробітне населення  
(за методологією МОП), тис. осіб      

у віці 15–70 років 58,9 56,8 66,6 64,6 63,7 

працездатного віку 58,9 56,8 66,6 64,6 63,7 

Рівень безробіття населення  
(за методологією МОП), відсотків до 
економічно активного населення 
відповідної вікової групи      

у віці 15–70 років 9,7 9,3 11,5 11,3 11,2 

працездатного віку 10,7 10,2 12,3 12,0 11,7 

Рівень економічної неактивності, 
відсотків до населення відповідної 
вікової групи       

у віці 15–70 років 34,4 34,0 36,6 37,5 37,0 

працездатного віку 27,8 27,1 29,8 30,1 29,3 

Кількість зареєстрованих безробітних       

на кінець року, тис. осіб 21,8 18,0 20,0 21,5 17,1 

у середньому за рік, тис. осіб 21,9 20,2 18,8 20,5 18,9 

Рівень зареєстрованого безробіття 
населення працездатного віку       

відсотків до економічно активного 
населення працездатного віку 4,0 3,6 3,5 3,8 3,5 

відсотків до населення працездатного 
віку 2,9 2,7 2,5 2,7 2,5 
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2. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

2.21. Динаміка кількості працівників  

за регіонами України 

(тис. осіб) 

 
Середньооблікова кількість штатних працівників 

2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 10123 9720 8959 8065 7868 

Вінницька 314 300 297 282 273 

Волинська 193 181 182 171 170 

Дніпропетровська 943 904 872 810 791 

Донецька 1148 1097 924 472 457 

Житомирська 248 238 231 220 215 

Закарпатська 190 183 179 172 169 

Запорізька 448 423 409 384 372 

Івано-Франківська 219 213 208 200 196 

Київська 384 369 362 343 347 

Кіровоградська 204 197 190 180 177 

Луганська 527 503 164 173 150 

Львівська 536 516 503 483 474 

Миколаївська 236 229 219 207 200 

Одеська 510 489 470 438 429 

Полтавська 372 365 349 328 310 

Рівненська 209 200 193 188 182 

Сумська 250 241 230 219 214 

Тернопільська 175 172 170 158 152 

Харківська 667 625 607 576 574 

Херсонська 193 185 182 173 165 

Хмельницька 243 232 226 220 214 

Черкаська 262 247 237 225 220 

Чернівецька 132 130 128 117 117 

Чернігівська 220 213 206 194 190 

м.Київ 1300 1267 1221 1132 1110 
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2.35. Динаміка середньомісячної заробітної плати  

за містами та районами 

(грн) 

 
Нараховано штатному працівнику  

2012 2013 2014 2015 2016 

Житомирська область 2369 2561 2763 3271 4000 

м.Житомир 2589 2785 3008 3495 4333 

м.Бердичів 2170 2274 2447 2904 3693 

м.Коростень 2676 2846 2874 3413 4335 

м.Малин 3233 3140 3248 3922 4891 

м.Нов.-Волинський 2273 2516 2564 3001 4065 

райони      

Андрушівський 2093 2317 2363 2617 3166 

Баранівський 1997 2149 2266 2738 3464 

Бердичівський  2422 2633 2616 3262 3726 

Брусилівський 1797 1895 1920 2373 3200 

Ємільчинський 1771 1987 2160 2656 3434 

Житомирський 2221 2333 2685 3369 3989 

Коростенський  2548 2845 3128 3438 4296 

Коростишівський 2069 2307 2318 2943 3376 

Лугинський 2063 2252 2288 2704 3527 

Любарський 1967 2082 2229 2839 3231 

Малинський  2795 3069 3049 4046 5027 

Народицький  2170 2293 2440 2920 3794 

Нов.-Волинський 2162 2526 2768 3456 4096 

Овруцький 2014 2212 2456 2865 3453 

Олевський 1909 2182 2393 2775 3324 

Попільнянський 2190 2549 2843 3504 4296 

Пулинський  2000 2095 2231 2668 2892 

Радомишльський 2142 2344 2806 3655 4230 

Романівський 1915 1980 2548 3005 2918 

Ружинський 1918 2101 2251 2695 3222 

Хорошівський  2683 2795 3270 3644 3965 

Черняхівський 1918 2094 2491 2962 3252 

Чуднівський 2146 2260 2406 2765 3410 

 

 

 

 


