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2. Зайнятість і безробіття
Додаткові терміни, які використовуються в Україні (Держстатом і ДСЗ):

Кількість зайнятих працівників підприємств, установ, організацій визначається з урахуванням
штатних, позаштатних і неоплачуваних (власників, засновників підприємства та членів їх сімей) 
працівників підприємства.

Кількість найманих працівників визначається з урахуванням штатних та позаштатних (працюючих за 
договорами та за сумісництвом) працівників підприємства.

Кількість найманих працівників охоплює зайнятих працівників підприємств, установ, організацій, які за 
місцем роботи уклали трудовий договір (контракт, договір цивільно-правового характеру) на  постійній 
або тимчасовій основі. До цієї категорії віднесені працівники суб’єктів підприємницької діяльності, 
бюджетних і фінансових установ та громадських організацій, а також кадрові військовослужбовці (крім 
строкової служби), особи рядового та начальницького складу правоохоронних органів. 

Джерело стат.інформації: Комплексна оцінка Держстату шляхом інтеграції даних державних 
статистичних спостережень підприємств, установ, організацій з питань статистики праці та 
адміністративної звітності.
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2. Зайнятість і безробіття
Додаткові терміни, які використовуються в Україні (Держстатом і ДСЗ):

Середньооблікова кількість штатних працівників охоплює осіб, які перебувають у трудових відносинах 
із підприємством і отримують заробітну плату, крім тимчасово відсутніх працівників, за якими 
зберігається місце роботи (знаходяться у відпустках по вагітності та пологах або в додатковій відпустці 
по догляду за дитиною до досягнення нею віку, визначеного законодавством, проходять військову 
службу за призовом під час мобілізації) та працюючих за цивільно-правовими договорами. Працівник 
враховується тільки один раз (за місцем основної роботи) незалежно від строку трудового договору та 
тривалості робочого часу.

Джерело стат.інформації: Обстеження підприємств із питань статистики праці
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2. Зайнятість і безробіття
Основні показники українського ринку праці згідно з обстеженням ЕАН 

(особи у віці 15-70 років), річні дані
: 2014 2015 2016 2017 2018

Усе населення 15-70 років,  тис. осіб 31 943.9 29 023.4 28 889.2 28 799.4 28 664.3

Економічно активне населення
(робоча сила),  тис. осіб 

19 920.9 18 097.9 17 955.1 17 854.4 17 939.5

Економічно неактивне населення (не входять до складу робочої 
сили), тис. осіб 

12 023.0 10 925.5 10 934.1 10 945.0 10 724.8

Рівень економічної активності населення, % 62.4 62.4 62.2 62.0 62.6

Зайняте населення, тис. осіб 18 073.3 16 443.2 16 276.9 16 156.4 16 360.9

Рівень зайнятості населення, % 56.6 56.7 56.3 56.1 57.1

Неформально зайняті, тис. осіб 4 540.9 4 303.3 3 961.2 3 695.6 3 541.3

Рівень неформальної зайнятості, % 25.1 26.2 24.3 22.9 21.6

Безробітне населення (за методологією МОП), тис. осіб 1 847.6 1 654.7 1 678.2 1 698.0 1 578.6

Рівень безробіття населення (за методологією МОП), % 9.3 9.1 9.3 9.5 8.8
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Показники зайнятості в Україні у 2017 р. згідно з ЕАН та обстеженнями підприємств (тис.) 

Показник 2017 Джерело

Кількість осіб 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю 16 156.4 ukrstat.gov.ua/Ринок праці (ЕАН)

з них найманих працівників 13 617.9
ЕАН в Україні, Табл. 2.12

з них (найманих працівників) зайнятих у формальному секторі 11 798.6

Кількість найманих працівників підприємств (установ,

організацій)
9 112.6 Праця України 2017, Табл. 1.3

Облікова кількість штатних працівників (на 31 грудня) 7 948.3 Праця України 2017, Табл. 1.4

Середньооблікова кількість штатних працівників 7 679.4 Праця України 2017,  Табл. 4.1

Працювали за цивільно-правовими договорами 189.9 Праця України 2017, 

Табл. 4.11Зовнішні сумісники 231.8

Кількість зайнятих працівників (без урахування результатів діяльності

банків, бюджетних установ)
5 812.9

ukrstat.gov.ua/ Показники діяльності

підприємствКількість найманих працівників (без урахування результатів діяльності

банків, бюджетних установ)
5 714.6

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання (з урахуванням 

банків) 8 271.3 ukrstat.gov.ua/ Показники 

структурної статистики по 

суб’єктах господар-ня (без 

урахування результатів діяльності 

бюджетних установ)

з них у фізичних осіб-підприємців 2 328.1

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання (з урахуванням 

банків)
6 706.2

з них у фізичних осіб-підприємців 861.3


