
Розділ вміщує дані щодо кількості прийнятих та                 

звільнених штатних працівників на підприємствах, 

установах, організаціях. Деталізовано причини звіль-

нення працівників за видами економічної діяльності. 

Наведено коефіцієнти обороту робочої сили по при-

йому та звільненню, кількість зареєстрованих безро-

бітних та наявність вакансій. Дані узагальнені за  

видами економічної діяльності, містами і районами. 

Пропонується інформація щодо кількості відпрацьо-

ваного та невідпрацьованого робочого часу штатни-

ми працівниками, вимушеної неповної зайнятості 

(переведення  з  економічних причин на неповний ро-

бочий день та відпустки без збереження заробітної 

плати). Показники відображені за  видами економіч-

ної діяльності.  

1. Зайняте населення та наймані працівники  

3. Використання робочого часу                    

та неповна зайнятість  

Видання вміщує офіційні статистичні дані, які характеризують сферу      

соціально-трудових відносин регіону у порівнянні з попередніми роками.  

Пропонується інформація про кількість зайнятого 

населення області з розподілом за статтю, типом 

поселень та видами економічної діяльності, кількість 

найманих працівників.  

Статистичний збірник 

2. Мобільність робочої сили на ринку праці  4. Кількість працівників 

Наведено відомості про кількість штатних працівни-

ків за тривалий період, зокрема у промисловості та 

сільському господарстві; дані щодо кількості жінок 

та працівників позаоблікового складу. Інформація  

деталізована за видами економічної діяльності та 

містами і районами. Крім цього, представлено сере-

дньооблікову кількість штатних працівників, оплата 

праці  яких  фінансується  за  рахунок  бюджетних 

коштів. 



 

6. Стан виплати заробітної плати  

8. Міжрегіональні порівняння  

5. Заробітна плата працівників  

  
Номінальна          

заробітна плата, грн  

Відсотків до попереднього року 

номінальна                             

заробітна плата  

реальна                  

заробітна плата  

2014 3344 108,1 95,8 

2015 3984 119,1 78,9 

2016 4887 122,7 108,3 

2017 6709 137,3 118,4 

2018 8160 121,6 110,3 

Темпи зміни номінальної та реальної заробітної плати  

Вартість електронної версії статистичного збірника 172 грн 20 коп.  
Замовити видання можна, звернувшись до відділу аналізу даних демографічної 
та соціальної статистики (54001, м. Миколаїв, вул. Спаська, 75, каб. 21).  
Довідки за тел. (0512) 50 08 31. 

7. Колективні договори і трудові спори  

Розміщені відомості про кількість зареєстрованих    

колективних договорів, кількість охоплених ними осіб 

за  видами  економічної  діяльності.  Пропонується  

інформація щодо колективних трудових спорів. 

Представлена інформація за регіонами України    

щодо кількості  працівників, руху кадрів, середньо-

місячної номінальної та індексів реальної заробіт-

ної плати, заборгованості з виплати заробітної   

плати, кількості зареєстрованих колективних дого-

ворів. 

Містяться дані щодо заборгованості із виплати заробітної плати станом 

на початок року, які представлені за категоріями підприємств, видами 

економічної діяльності та містами і районами. Відображена детальна 

інформація щодо заборгованості із виплати заробітної плати працівни-

кам економічно активних підприємств.  

 Наведена інформація щодо середньо-

місячної номінальної заробітної плати за 

видами економічної діяльності, містами 

та районами; темпів зміни номінальної та 

реальної заробітної плати за тривалий 

період часу.  

 Пропонуються дані щодо фонду оплати праці штатних працівників та 

його структури, розподілу кількості працівників за розміром заробітної 

плати. Представлено  відмінності в оплаті праці чоловіків та жінок.  

Найважливіші події ілюстровано діаграмами та графіками. 

Окремо додаються методологічні пояснення щодо систе-

ми збору статистичної інформації, організації обстежень 

та особливостей формування показників.  

© Головне управління статистики у Миколаївській області, 2019  

Колективні трудові спори  

(за даними Національної служби посередництва і примирення; од) 

  
2016 2017 2018 

Кількість колективних трудових спорів, які взято на 

облік 9 7 26 

Вирішено колективних трудових спорів 
3 6 21 

Не вирішено колективних трудових спорів на кінець 

року 6 1 5 

Кількість підприємств, установ, організацій, працівники 

яких брали участь у колективних трудових спорах 5 2 7 
Середньооблікова кількість штатних працівників підп-

риємств, установ, організацій, де мали місце колектив-

ні трудові спори, осіб 1622 861 1476 

Кількість працівників, які брали участь у колективних 

трудових спорах, осіб 1314 637 929 


