
Робоча сила 

 

 
Одиниця  

виміру 

2021 

січень–

березень 

січень–

червень 

cічень–

вересень 

cічень–

грудень 

Робоча сила   
в  

середньому 

за період, 

тис. осіб 

    

у віці 15 років і старше 1474,5 1472,7 1489,7 1482,9 

у віці 15–70 років 1469,9 1468,0 1484,3 1478,0 

працездатного віку (15–59 років) 1433,2 1426,5 1439,5 1435,4 

Рівень участі населення в  

робочій силі   
у % до  

населення 

відповідної  

вікової  

групи 

    

у віці 15 років і старше 55,5 55,4 56,1 55,8 

у віці 15–70 років 63,2 63,1 63,8 63,5 

працездатного віку (15–59 років) 76,1 75,7 76,4 76,2 

Зайняте населення   
в  

середньому  

за період,  

тис. осіб 

    

у віці 15 років і старше 1327,8 1342,3 1363,0 1351,9 

у віці 15–70 років 1323,2 1337,6 1357,6 1347,0 

працездатного віку (15–59 років) 1286,5 1296,1 1312,8 1304,4 

Рівень зайнятості населення   
у % до  

населення 

відповідної  

вікової групи 

    

у віці 15 років і старше 50,0 50,5 51,3 50,9 

у віці 15-70 років 56,9 57,5 58,3 57,9 

працездатного віку (15–59 років) 68,3 68,8 69,7 69,2 

Безробітне населення (за 

методологією МОП) в  

середньому  

за період,  

тис. осіб 

    

у віці 15 років і старше 146,7 130,4 126,7 131,0 

у віці 15–70 років 146,7 130,4 126,7 131,0 

працездатного віку (15–59 років) 146,7 130,4 126,7 131,0 

Рівень безробіття населення  

(за методологією МОП) у % до  

робочої сили 

відповідної  

вікової групи 

    

у віці 15 років і старше 9,9 8,9 8,5 8,8 

у віці 15–70 років 10,0 8,9 8,5 8,9 

працездатного віку (15–59 років) 10,2 9,1 8,8 9,1 

Особи, які не входять до складу 

робочої сили в  

середньому  

за період,  

тис. осіб 

    

у віці 15 років і старше 1183,2 1185,0 1168,0 1174,8 

у віці 15–70 років 856,9 858,8 842,6 848,8 

працездатного віку (15–59 років) 451,1 457,9 445,0 448,9 
______________ 

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