
Основні економічні показники. 

м.Новоград-Волинський 

Особливості демографічного розвитку м. Новоград-Волинський, загально - 

економічна ситуація і трансформаційні зміни в економічній та соціальній сфері 

країни вплинули на формування трудових ресурсів та зайнятість населення м. 

Новоград-Волинський Житомирської області. Нижче, в таблиці ІІІ.2. наведено 

структуру формування трудових ресурсів м. Новоград-Волинський. 

Таблиця ІІІ.2. 

Формування трудових ресурсів м. Новоград-Волинський 

Показники на 01.01.2007 р. 

тис.чол. % 

Чисельність населення 55,8 100,0 

Формування трудових ресурсів   

1. Чисельність населення у працездатному віці 34,8 62,4 

2. Чисельність непрацюючих інвалідів та пенсіонерів 

у працездатному віці 

0,5 0,9 

3. Особи непрацездатного віку та підлітки, зайняті у 

господарчій діяльності 

1,6 2,9 

4. Трудові ресурси (п.1 – п.2 + п.3) 35,9 64,3 

Зайнятість трудових ресурсів   

1. Зайняті в усіх сферах економічної діяльності, в т.ч. 21,6 38,7 

- виробнича сфера 8,6 15,4 

- невиробнича сфера 13,0 23,3 

2. Працездатні учні (студенти) з відривом від 

виробництва 

2,5 4,5 

3. Незайняті в усіх сферах економічної діяльності 

(згідно офіційної статистики) 

2,1 3,8 



Показники на 01.01.2007 р. 

тис.чол. % 

4. Трудові ресурси, діяльність яких не зафіксована 

офіційною статистикою 

9,2 16,5 

5. Сальдо маятникової міграції   

 - виїздять з Новоград-Волинського на роботу в інші 

населені пункти 

0,5 0,9 

 

Кількість зайнятого населення м. Новоград-Волинський на 1.01. 2007 рік 

становила 21,6 тис. чол. Нижче в таблиці ІІІ.3. наведено населення міста Новоград-

Волинський за економічною активністю. 



Таблиця ІІІ.3. 

Населення за економічною активністю за 2007 р. 

(тис. чол.) 

 

Економічно-активне населення: 23,7 

Зайняті, у тому числі: 21,6 

 - наймані працівники підприємств, установ, організацій 13,6 

 - інші зайняті економічної діяльністю 8,0 

Безробітні, зареєстровані в Державній службі зайнятості 2,1 

 

Рівень зайнятості населення міста становить 60,2 %, що значно вище за 

відповідний показник по Житомирській області (50,5%). 

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних станом на 1.01.2007 р. по 

місту складала 2038 чол. Рівень зареєстрованого безробіття станом на 1.01.2007 р. в                

м. Новоград-Волинський становить 3,1 %, що дещо нижче ніж по Житомирській 

області (в цілому по області цей показник становить 3,7%).  

Нижче наводиться чисельність та структура зайнятих за видами економічної 

діяльності м. Новоград-Волинський станом на 1.01.2007 р. (таблиця ІІІ.4.). 

Таблиця ІІІ.4. 

Чисельність та структура зайнятих 

за видами економічної діяльності м. Новоград-Волинський 

 

Сфери та галузі господарського комплексу на 01.01.2007 р. 

тис.чол. % 

1 2 3 

І. Виробнича сфера 8,6 39,8 



в тому числі:   

 - промисловість 5,2 24,0 

 - будівництво 1,0 4,6 

 - транспорт та зв’язок 1,2 5,6 

 - сільське, лісове  та рибне господарство 1,2 5,6 

ІІ. Невиробнича сфера 13,0 60,2 

в тому числі:   

 - торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 

предметів особистого вжитку, готелі та ресторани 

7,2 33,3 

 - фінанси, кредит, страхування 0,7 3,3 

 - державне управління  0,7 3,3 

- освіта 1,8 8,3 

 - охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1,6 7,4 

 - комунальні та індивідуальні послуги; діяльність у 

сфері культури та спорту 

1,0 4,6 

Всього 21,6 100,0 

 

Аналіз структури зайнятих за видами економічної діяльності свідчить, що 

кількість зайнятих у виробничий сфері становить 39,8 % від загальної чисельності 

зайнятих міста. Провідне місце тут займає промисловість – 24,1%. Зайняті у 

невиробничий сфері становлять 60,2 %. Найбільша питома вага тут припадає на 

зайнятих в торгівлі та діяльності в готелях та ресторанах  - 33,3 %.  

Економічний потенціал 

Промисловість є провідною галуззю економіки м. Новоград-Волинський. 

Нижче наводиться структура промислового виробництва м. Новоград-Волинський 

станом на 1.01.2007 р. (дивись рис.2) 



 

рис.2 

В структурі промислового виробництва переважає харчова промисловість – 

42,0%.  

 Основними підприємствами  харчової промисловості є: ВАТ 

„М‘ясокомбінат”, ВАТ „Хлібозавод”, ВАТ „Пивзавод”, ТОВ «Житниця» 

(переробка зернових).  

Швидкими темпами набуло розвитку машинобудування. Питома вага його 

становить 28,5 %. Основними підприємствами галузі є: ТОВ «Техна» (виробництво 

металевої сітки для птахофабрик) та ВАТ «Сільмаш». 

Чинне місце посідає  хімічна промисловість – 13,4%. Основними 

підприємствами є: ТОВ “Новофарм-Біосинтез” – спеціалізуються на виробництві 

інфузійних препаратів для фармацевтичної промисловості. та ВАТ “Біоветфарм” - 

це антипаразитарні препарати для ветеринарії, а також засоби захисту рослин. 

Також розвивається легка промисловість. В структурі промислового 

виробництва міста вона займає 10,3%. Основними підприємствами галузі є: ТОВ 

«Новотекс» (термічна обробка готового одягу), АТЗТ ВКФ «Леся» (швейна 

фабрика).  

Питома вага виробництва деревини та виробів з неї становить – 5,8%. 

Основні підприємства – ПП «Меблева фабрика Мірт», МПТВП «Райдуга».  
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Зростання малого підприємництва значною мірою визначає темпи розвитку 

економіки, її структурну трансформацію, сприяє насиченню ринку споживчими 

товарами та послугами. 

Однак, не дивлячись на соціально-економічну значимість, розвиток малого 

підприємництва у Новоград-Волинському, як і в Україні в цілому, ще не досяг 

відповідного рівня.  Кількість малих підприємств в місті на 1 тис. населення 

складає     4,2 од, що в десять разів менше ніж в країнах ЄС. Пояснюється це рядом 

об’єктивних причин, які потребують вирішення на державному рівні: 

удосконалення нормативно-правової бази щодо малого підприємництва, 

забезпечення розвитку підприємництва доступними фінансово-кредитними 

ресурсами, майновими ресурсами тощо. 

Чисельність зайнятих у малому бізнесі орієнтовно складає біля 8,0 тис. осіб 

(це становить 37,0% від загальної чисельності зайнятих у галузях економіки міста). 

Значна їх частина працює на ринках міста.  

На сьогодні у місті зареєстровано 237 малих підприємств, з яких промислових      

46 од. Промислові малі підприємства виробляють будівельні матеріали, продукти 

харчування, меблі та іншу продукцію. 

З покращенням соціально-економічного становища, розвитком та 

будівництвом нових підприємств в країні та Новоград-Волинському зокрема, 

зростають інвестиції в основний капітал. Порівняно з 2000 р. інвестиції в основний 

капітал на одну особу в місті зросли майже у 15 разів, натомість цей показник по 

Житомирській області зріс лише у 6,5 рази (дивись. рис.3).  
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с.Маковиці 

 Господарський комплекс села Маковиці представлений 

сільськогосподарським підприємством розташованим на околиці села що 

спеціалізується на вирощуванні птиці (до 100 голів); 

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 

 На території села функціонує один магазин роздрібної торгівлі торгівельною 

площею 40 м2 та пилорама. 

Структура зайнятих села Маковиці за галузями економіки на початок 2018 р.: 

Усього зайнято, осіб 207. 

Сільське, лісове та рибне господарство 7. 

Не працездатних інвалідів в працездатному віці 2. 

Що навчаються з відривом від виробництва 12. 

Зайнятих в особистому господарстві 148. 

Працездатних, зайнятих у сфері обслуговування 5. 

На підприємствах розташованих в межах села 3. 

На підприємствах розташованих за межами села 21. 

Чисельність пенсіонерів, що працюють 11. 

Кількість безробітних -. 

Перспективи розвитку господарського комплексу 

 Проектом Генерального плану с. Маковиці передбачений подальший 

розвиток 

існуючих підприємств та установ, а також створення на території населеного 

пункту нових місць прикладання праці в сфері освіти, охорони здоров’я, мистецтва, 

спорту, адміністративно-громадських та в межах перспективних виробничих 

територій. Загалом кількість місць прикладання праці в господарському комплексі 

села збільшиться на182 одиниці й на кінець розрахункового періоду досягне 389 

одиниць. 

Сільське, лісове та рибне господарство 

Сільське господарство с. Маковиці буде розвиватися у напрямку рослинницького 

та тваринницького господарства. Таким чином, передбачається, що на кінець 

розрахункового періоду кількість працюючих (разом з існуючим персоналом) 

становитиме 50 осіб. 



Промисловість 

 На перспективу передбачено створення нових місць прикладання праці на 

запланованих під виробниче використання територіях. Основними напрямки 

розвитку промисловості можлива харчова промисловість. Це дозволить збільшити 

загальну кількість зайнятих у промисловості на кінець прогнозного періоду до 120 

осіб. 

Інші види економічної діяльності 

 Інші види економічної діяльності представлені об’єктами житлово-

комунального господарства, а саме: підприємствами побутового обслуговування 

(10 працюючих). Також 2 особи працює на кладовищі. Таким чином, на кінець 

розрахункового періоду в галузі буде зайнято 12 осіб. 

с.Майстрів 

 Господарський комплекс села Майстрів не розвинутий. Оптова та роздрібна 

торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. 

 На території села функціонує 1 підприємство роздрібної торгівлі 

продовольчого спрямування із загальною торговою площею 42м2, в якому зайнято 

1 особа.  

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 

 У селі відсутня дана діяльність. 

Тимчасове розміщування й організація харчування 

 Підприємство громадського харчування - кафе на 12 місць з двома робочими 

місцями. 

 Структура зайнятих села Майстрів за галузями економіки на початок 2018 р.: 

Усього зайнято, осіб 380. 

Сільське, лісове та рибне господарство 13. 

Не працездатних інвалідів в працездатному віці 6. 

Що навчаються з відривом від виробництва 3. 

Зайнятих в особистому господарстві 256. 

Працездатних, зайнятих у сфері обслуговування 12. 

На підприємствах розташованих в межах села 54. 

На підприємствах розташованих за межами села 33. 

Чисельність пенсіонерів, що працюють 12. 



Кількість безробітних 9. 

Перспективи розвитку господарського комплексу 

 Проектом Генерального плану с. Майстрів передбачений подальший 

розвиток існуючих підприємств та установ, а також створення на території 

населеного пункту нових місць прикладання праці в сфері освіти, охорони 

здоров’я, мистецтва, спорту, адміністративно-громадських та в межах 

перспективних виробничих територій. Загалом кількість місць прикладання праці в 

господарському комплексі села збільшиться на 79 одиниці й на кінець 

розрахункового періоду досягне 459 одиниць. 

Промисловість 

 На перспективу передбачено створення нових місць прикладання праці на 

запланованих під виробниче використання територіях V-IV класу шкідливості. Це 

дозволить збільшити загальну кількість зайнятих у промисловості на кінець 

прогнозного періоду до 50 осіб. 

 Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів.  

 До кінця розрахункового періоду суттєво збільшиться кількість підприємств 

роздрібної торгівлі, передусім за рахунок будівництва продовольчих та 

непродовольчихмагазинів у районах нового житлового будівництва. Також, 

передбачено будівництво станцій технічного обслуговування населення та 

автомобільно-заправного комплексу. Це дозволить працевлаштувати до 12 осіб. 

Інші види економічної діяльності 

 Інші види економічної діяльності представлені об’єктами житлово-

комунального господарства, а саме: пожежним депо на 2 машини (5 працюючих), 

підприємствами побутового обслуговування (4 працюючих). Також 2 особи працює 

на кладовищі. Таким чином, на кінець розрахункового періоду в галузі буде 

зайнято 17 осіб. 

 

с.Майстрова Воля 

 Господарський комплекс села Майстрова Воля відсутній. 

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 

На території села функціонує підприємство роздрібної торгівлі продовольчого 

спрямування із загальною торговою площею 44 м2, в якій зайнято 3 особи. 



Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 

У селі відсутні види даного господарства. 

Підприємства громадського харчування відсутні в населеному пункті. 

Структура зайнятих села Майстрова Воля за галузями економіки на початок 

2019р. 

Усього зайнято, осіб 192. 

Сільське, лісове та рибне господарство 16. 

Не працездатних інвалідів в працездатному віці 4. 

Що навчаються з відривом від виробництва 15. 

Зайнятих в особистому господарстві 104. 

Працездатних, зайнятих у сфері обслуговування 3. 

На підприємствах розташованих в межах села 32. 

На підприємствах розташованих за межами села 10. 

Чисельність пенсіонерів, що працюють 12. 

Кількість безробітних 7. 

Перспективи розвитку господарського комплексу 

Проектом Генерального плану с. Майстрова Воля передбачений подальший 

розвиток існуючих підприємств та установ, а також створення на території 

населеного пункту нових місць прикладання праці в сфері освіти, охорони 

здоров’я, мистецтва, спорту, адміністративно-громадських та в межах 

перспективних виробничих територій. 

Сільське, лісове та рибне господарство 

 Сільське господарство с. Майстрова Воля буде розвиватися у напрямку 

рослинницького господарства. Таким чином, передбачається, що на кінець 

розрахункового періоду кількість працюючих (разом з існуючим персоналом) 

становитиме 66 осіб. 

Промисловість 

 На перспективу передбачено створення нових місць прикладання праці на 

запланованих під виробниче використання територіях ІII-V класу шкідливлсті. Це 

дозволить збільшити загальну кількість зайнятих у промисловості на кінець 

прогнозного періоду до 250 осіб. 

Економіка села Олександрівка 

На даний час основна частина працюючого населення працевлаштована 



за межами сільської ради : в міських поселеннях, також незначна частина за 

межами області та за кордоном. Населення, що працює в межах населеного 

пункту зайняте в сферах сільського господарства, будівництва, оптова та 

роздрібна торгівля, соціальна сфера.  

Виробнича зона населеного пункту може включти ділянки підприємств 

для виробництва і переробки сільськогосподарської та іншої продукції, 

ремонту,технічного обслуговування і зберігання сільськогосподарської 

техніки і автотранспорту, комунально-складські та інші об'єкти. 

Внутрішній потенціал розвитку с. Олександрівка ґрунтується на 

наступних чинниках: 

1. Наявність територій виділених для ведення особистого 

селянського господарства, що дозволяє частині населення не тільки 

вирощувати сільськогосподарську продукцію, а і займатись її переробкою. 

2. Соціально - демографічний потенціал характеризується 

стабільністю як по віковій структурі так і по активності в комерційно - 

виробничій діяльності. 

3. Можливості обслуговуючої сфери ґрунтуються на забезпеченні 

населення сільської ради необхідними послугами. Наявність функціонуючих 

прибуткових точок (магазинів, кафе) підтверджують це. 

4. Наявність резервних не розпайованих земель визначає основний 

пункт потенційних можливостей сільської ради. 

5. Обмеження санітарно епідеміологічного і екологічного 

характеру для розвитку населеного пункту сільської ради немає. Немає 

обмежень і по інженерно - будівельних умовах забудови, які розміщуються 

на ділянках поза визначеними санітарними і рекреаційними зонами. 

 

Найбільш стимулюючими факторами, що впливають на структуру 

розвитку економіки і відповідно на використання території сільської ради є: 

- розташування населеного пункту в зоні впливу м. Новоград- Волинський; 

- наявність вільних територій придатних для житлової та громадської 



забудови; 

- наявність природного потенціалу для утворення рекреаційних зон; 

- наявність і якість продуктивних земель для ведення підсобного сільського 

господарства. 

 


