
Основні показники ринку праці  

 

 
Одиниця  

виміру 

2019 

січень–
березень 

січень–
червень 

cічень–
вересень 

cічень–
грудень 

Робоча сила   
в середньому 

за період, 

тис. осіб 

    

у віці 15 років і старше 1535,5 1540,8 1542,7 1538,3 

у віці 15-70 років 1528,1 1533,2 1536,0 1532,4 

працездатного віку 1484,4 1486,8 1490,8 1490,6 

Рівень участі населення в 
робочій силі   у % до  

населення 

відповідної  

вікової групи 

    

у віці 15 років і старше 56,8 57,0 57,0 56,9 

у віці 15-70 років 64,3 64,5 64,6 64,4 

працездатного віку 76,3 76,4 76,6 76,6 

Зайняте населення   
в середньому  

за період,  

тис. осіб 

    

у віці 15 років і старше 1411,4 1422,6 1427,9 1419,6 

у віці 15-70 років 1404,0 1415,0 1421,2 1413,7 

працездатного віку 1360,3 1369,0 1376,3 1372,1 

Рівень зайнятості населення   у % до  

населення 

відповідної  

вікової групи 

    

у віці 15 років і старше 52,2 52,6 52,8 52,5 

у віці 15-70 років 59,0 59,5 59,8 59,5 

працездатного віку 69,9 70,4 70,8 70,5 

Безробітне населення (за 
методологією МОП) в середньому  

за період,  

тис. осіб 

    

у віці 15 років і старше 124,1 118,2 114,8 118,7 

у віці 15-70 років 124,1 118,2 114,8 118,7 

працездатного віку 124,1 117,8 114,5 118,5 

Рівень безробіття населення  

(за методологією МОП) 
у % до  

робочої сили 

відповідної  

вікової групи 

    

у віці 15 років і старше 8,1 7,7 7,4 7,7 

у віці 15-70 років 8,1 7,7 7,5 7,7 

працездатного віку 8,4 7,9 7,7 7,9 

Середньооблікова кількість 

штатних працівників 
тис. осіб 762,7 757,3 752,9 749,6 

Коефіцієнт обороту робочої 

сили по прийому 

у % до 
середньооблікової 

кількості штатних 

працівників 

7,0 13,9 21,9 28,9 

Коефіцієнт обороту робочої 

сили по звільненню 

у % до 
середньооблікової 

кількості штатних 
працівників 

7,8 16,2 25,0 33,2 

Середньомісячна заробітна 
плата 

     

номінальна гривень 9793 10233 10526 10751 

реальна 

у % до  

відповідного 
періоду 

попереднього року 

112,9 112,6 112,9 113,0 

 

Примітка: Інформацію щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних 
поясненнях до розділу "Статистична інформація"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття". 
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