
 



 

 

П Е Р Е Д М О В А 

 

 
До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні характеристики 

найманої праці на підприємствах, в установах, організаціях (далі – підприємствах) та основні 

тенденції, які спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин у 2021 році порівняно з 

попередніми роками. 

Наведені у збірнику дані базуються на системі показників державних статистичних 

спостережень із питань статистики праці.  

Інформація систематизована за тематикою та розміщується у 6 розділах. Зокрема, 

наведено дані щодо кількості працівників, мобільності робочої сили, розміру номінальної та 

індексу реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості, ефективності 

використання робочого часу, а також  колективно-договірного регулювання соціально-

трудових відносин.  

Показники узагальнені по області, у т.ч. за видами економічної діяльності та районами, 

а також за статтю. 

Публікація містить 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До уваги користувачів 

 

Інформація по містах та районах області за період до 2020 року включно наведена 

відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності 

постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX “Про утворення та ліквідацію 

районів”.  Починаючи з даних за 2021 рік відповідна інформація сформована у розрізі 

районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій 

територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами). 

У таблицях збірника, що містять співставлення даних за регіонами України, інформація 

наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,  

м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях.  
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4.9. Заробітна плата штатних працівників за видами економічної 

діяльності у 2021 році 

 

 

Середньомісячна заробітна плата  

грн 

відсотків до 
середня 

заробітна 

плата за 

відпрацьовану 

годину, 

грн 

2020 

середнього 

рівня по 

економіці 

     

У середньому по регіону 13669  117,0  100,0  96,40 
     

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 10139  119,5 74,2 67,86 

з них сільське господарство 10287  120,6 75,3 68,38 

Промисловість 15541  115,4 113,7 110,56 

Будівництво 11027  117,6 80,7 76,38 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 12201  117,2 89,3 84,77 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 12498  114,8 91,4 87,20  

транспорт 10814  112,5 79,1 74,94 

складське господарство та допоміжна 

діяльність у сфері транспорту 14465  117,3 105,8 101,28 

поштова та кур’єрська діяльність к к к к 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 7905  129,9 57,8 60,22 

Інформація та телекомунікації 16788  120,8 122,8 114,96 

Фінансова та страхова діяльність 23881  106,4 174,7 165,37 

Операції з нерухомим майном 8569  108,8 62,7 62,60  

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 14769  117,1 108,0  111,96 

з неї наукові дослідження та розробки 11449  106,0  83,8 99,11 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 10148  114,1 74,2 68,93 

Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування 17632  113,6 129,0  121,84 

Освіта 11431  125,8 83,6 83,24 

Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 11796  129,6 86,3 80,58 

з них охорона здоров’я 12031  130,0  88,0  81,97 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 9923  132,7 72,6 72,45 

з них     

діяльність у сфері творчості, мистецтва 

та розваг 10230  118,6 74,8 73,82 

функціювання бібліотек, архівів, музеїв 

та інших закладів культури 8663  129,8 63,4 63,59 

Надання інших видів послуг 12767  124,3 93,4 89,42 
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