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ПЕРЕДМОВА 

 

Статистичний збірник містить матеріали, які характеризують стан 

соціально-трудових відносин в області. 

Наведена інформація базується на звітності підприємств, установ та 

організацій. Первинну інформацію згруповано за видами економічної та 

промислової діяльності. 

Наймані працівники класифікуються за соціальними та 

демографічними ознаками: рівнем номінальної та реальної оплати праці, 

станом її виплати, тривалістю робочого часу, а також за статтю. 

Дані характеризують ситуацію у 2018р. Причому, показники 

стосуються конкретно зазначеного періоду спостереження: в середньому за 

квартал, рік, станом на початок або кінець зазначеного періоду. Окремі 

показники також наведено в динаміці. 

Основні методологічні пояснення щодо порядку формування 

показників, методики їх розрахунку, особливостей збору, розробки та 

сфери охоплення наведено наприкінці збірника.  
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СКОРОЧЕННЯ  

 

грн – гривня 

год – година 

люд.год – людино-година 

млн. – мільйон 

р. – рік 

табл. – таблиця 

тис. – тисяча 

у т.ч. – у тому числі 

% – відсоток 

од – одиниця 

 

 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

Тире (–) – явищ не було 

Нуль (0;0,0) – явища відбувалися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними в таблиці розрядами 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 

вимог Закону України «Про державну статистику» щодо 

конфіденційності статистичної інформації 
Символ (:) – дані не оприлюднюються через високий рівень коефіцієнта 

варіації 
“у тому числі”, 

“у т.ч.” 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. У деяких випадках незначні розбіжності між підсумком та сумою складових 

частин пояснюються округленням даних. 
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