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СКОРОЧЕННЯ 
 
м. – місто 
м2 – квадратний метр 
од – одиниць 
р. – рік 
рр. – роки 
табл. – таблиця 
тис. – тисяча 
у т.ч. – у тому числі 
% – відсоток 
 
 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 
Тире (–) – явищ не було 
Крапки (…) – відомості відсутні 
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть 

бути виражені використаними у таблиці розрядами 
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має 

сенсу  
“з них”, “у тому числі” – означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають 

місце випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а 
при округленні сума складових не дорівнює підсумку 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 
вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 
конфіденційності статистичної інформації. 

 
 

© Головне управління статистики у Закарпатській області, 2020 
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело. 
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Передмова 
 
 

Статистичний бюлетень "Зайнятість працівників області за 
I квартал 2020 року" підготовлено за даними статистичної звітності за 
формами № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці", № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із 
праці" та за результатами обстеження робочої сили. 

До бюлетеня увійшли матеріали, що охоплюють напрямки зі 
статистики ринку праці, зокрема з питань зайнятості населення, 
відображають процеси та основні тенденції, які відбувалися у сфері 
соціально-трудових відносин області за І квартал 2020р. у порівняні з 
відповідним періодом попереднього року. 

Дані щодо кількості штатних працівників, руху кадрів, використання 
робочого часу та укладання колективних договорів наведено по 
юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із 
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 

Інформацію щодо зайнятості населення наведено за результатами 
обстеження робочої сили, що проводиться відповідно до рекомендацій 
Міжнародної організації праці (МОП). Дані по Україні наведені без 
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях. 

Інформація наведена в узагальненому вигляді за видами економічної 
діяльності, по містах та районах області, регіонах України.  

Дане видання слугуватиме хорошим посібником для використання в 
роботі керівниками місцевих органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування та інших осіб, що цікавляться даним питанням. 
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РИНОК ПРАЦІ 
 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, 
установ і організацій (далі – підприємства) у І кварталі 2020р. становила 
148,9 тис. осіб, що на 4,8% менше, ніж у І кварталі 2019р.  

Упродовж I кварталу 2020р. на підприємства було прийнято  
6,7 тис. осіб, тоді як звільнено 9,7 тис. осіб (відповідно 4,5% та 6,5% 
середньооблікової кількості штатних працівників). Значне перевищення 
рівня вибуття над рівнем прийому зафіксовано у сфері тимчасового 
розміщування й організації харчування – на 7,4 в.п., у сільському 
господарстві – на 6,5 в.п., в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті 
автотранспортних засобів і мотоциклів – на 6,2 в.п., у сфері 
адміністративного та допоміжного обслуговування – на 3,3 в.п. Слід 
зазначити, що переважна більшість звільнених працівників (89,4%) 
залишили робочі місця з причин плинності кадрів, із причин реорганізації, 
скорочення – 9,3% вибулих. Значне скорочення штатів мало місце у сфері 
охорони здоров'я – на 433 особи, державного управління й оборони; 
обов`язкового соціального страхування – на 189 осіб,  у промисловості – на 
173 особи. 

У січні–березні 2020р. кількість працівників, які працювали в режимі 
неповного робочого дня (тижня), становила 2,9 тис. осіб, або 2,0% від 
середньооблікової кількості штатних працівників, ще 0,5 тис. осіб (0,4% 
від середньооблікової кількості штатних працівників) знаходились у 
відпустках без збереження заробітної плати.  

За результатами обстеження робочої сили середньомісячна кількість 
робочої сили віком 15 років і старше у І кварталі 2020р. становила 
559,7 тис. осіб, з них у віці  15–70 років – 559,0 тис. осіб, що на  
0,4% більше, ніж у відповідному періоді 2019р.   

У складі робочої сили, як серед осіб віком 15 років і старше, так і у 
віці 15–70 років, 90,6% належали до зайнятих осіб, а решта, відповідно до 
методології Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як 
безробітні.  

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше становила 
507,3 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 506,6 тис. осіб, що на 3,8 тис. осіб 
більше порівняно з І кварталом 2019р.   

У І кварталі 2020р. рівень зайнятості населення у віці 15 років і 
старше  становив 50,6% всього населення відповідного віку, а серед осіб 
віком 15–70 років – 55,2%.  
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Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 
15–70 років, відповідно до методології МОП, складала по 52,4 тис. осіб. 

Рівень безробіття населення, як у віці 15 років і старше, так і серед 
осіб віком 15–70 років, становив 9,4% робочої сили відповідного  
віку (по Україні рівень безробіття населення у віці 15 років і старше 
становив 8,5% робочої сили відповідного віку, а серед осіб  
віком 15–70 років – 8,6%).  

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, віком  
15 років і старше у І кварталі 2020р.  становила 443,4 тис. осіб, з них у віці 
15–70 років – 358,9 тис. осіб, що складає 39,1% населення відповідного 
віку. 
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КІЛЬКІСТЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ 

 
Середня кількість працівників за видами економічної діяльності  

у І кварталі 2020 року 
 

Середньооблікова 
кількість штатних 

працівників 

Середня кількість 
працівників позаоблікового 

складу, осіб 

усього, 
осіб 

% до І 
кварталу 

2019р. 

працювали за 
цивільно-
правовими 
договорами 

зовнішні 
сумісники

  
Усього по області 148933 95,2 2637 5730
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство 3826 90,2 210 104
з них сільське господарство 803 73,3 8 92

Промисловість 35130 88,1 600 361
Будівництво 1817 130,4 605 97
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 9173 101,0 214 345
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 12181 96,4 20 338
транспорт к к к к
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 5865 98,1 15 181
поштова та кур’єрська діяльність к к к к

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 1079 108,2 32 14
Інформація та телекомунікації 1004 93,7 47 26
Фінансова та страхова діяльність 1670 99,1 141 10
Операції з нерухомим майном 744 99,6 45 64
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 2141 149,1 53 55
з неї наукові дослідження та 
розробки 505 93,0 31 24

Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 1411 93,5 71 33
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 9836 97,1 181 175
Освіта 43741 98,5 180 2287
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 22216 91,4 180 1532
з них охорона здоров’я  20223 90,4 179 1482

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 2638 104,1 55 253
з них   
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 1257 106,0 40 221
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів 
культури 1162 100,0 9 20

Надання інших видів послуг 326 77,6 3 36
 

  
  

Примітка. У цій та наступних таблицях (стор. 7–15) дані наведено по юридичних особах та 
відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  
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Середньооблікова кількість штатних працівників 
по містах та районах у І кварталі 2020 року 

 
Середньооблікова кількість штатних працівників 

усього, осіб % до підсумку 
  

Усього по області 148933 100,0

м.Ужгород 36065 24,2

м.Берегово 5407 3,6

м.Мукачево 22738 15,3

м.Хуст 4675 3,1

м.Чоп 1807 1,2

райони 

Берегівський 3135 2,1

Великоберезнянський 2644 1,8

Виноградівський 8498 5,7

Воловецький 2111 1,4

Іршавський 6238 4,2

Міжгірський 4069 2,7

Мукачівський 7268 4,9

Перечинський 3300 2,2

Рахівський 7401 5,0

Свалявський 7004 4,7

Тячівський 9904 6,7

Ужгородський 10957 7,4

Хустський 5712 3,8
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Середня кількість працівників  
за видами економічної діяльності у промисловості 

у І кварталі 2020 року 
 

Середньооблікова  
кількість штатних  

працівників 

Середня кількість 
працівників позаоблікового 

складу, осіб 

усього, 
осіб 

% до 
 І кварталу 

2019р. 

працювали за 
цивільно-
правовими 
договорами 

зовнішні 
сумісники 

  

Промисловість  35130 88,1 600 361
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 567 87,2 17 23
з них добування кам’яного та 
бурого вугілля к к к к
Переробна промисловість  29041 85,8 366 308
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 1544 78,6 13 73
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 6720 91,1 14 49
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 2566 94,4 51 31
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 738 73,9 43 19
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – – –
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 684 71,8 6 17
металургійне виробництво; 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устатковання к к к к
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції 2367 80,1 38 31
виробництво електричного 
устатковання 4340 103,9 – 18
виробництво машин і 
устатковання, не віднесених до 
інших угруповань к к к к
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів 
та інших транспортних засобів 7271 74,4 113 34
виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж машин 
і устатковання 2355 98,0 20 5
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 3499 102,0 80 22
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 2023 105,8 137 8
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Рух працівників за видами економічної діяльності 
у І кварталі 2020 року 

 
% до середньооблікової  

кількості штатних 
працівників 

Прийнято, 
осіб 

Звільнено, 
осіб 

прийнято звільнено 

 
Усього по області 6683 9740 4,5 6,5
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 161 291 4,2 7,6
з них сільське господарство 90 142 11,2 17,7

Промисловість 2302 3052 6,6 8,7
Будівництво 220 200 12,1 11,0
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 891 1455 9,7 15,9
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 595 533 4,9 4,4
транспорт к к к к
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 237 154 4,0 2,6
поштова та кур’єрська діяльність к к к к

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 137 217 12,7 20,1
Інформація та телекомунікації 38 52 3,8 5,2
Фінансова та страхова діяльність 110 106 6,6 6,3
Операції з нерухомим майном 28 41 3,8 5,5
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 85 127 4,0 5,9
з неї наукові дослідження та 
розробки 19 32 3,8 6,3

Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 87 134 6,2 9,5
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 300 522 3,1 5,3
Освіта 924 1601 2,1 3,7
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 589 1203 2,7 5,4
з них охорона здоров’я  500 1119 2,5 5,5

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 174 167 6,6 6,3
з них  
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 93 83 7,4 6,6
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури 62 17 5,3 1,5

Надання інших видів послуг 42 39 12,9 12,0
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Рух працівників по містах та районах 
у І кварталі 2020 року 

 
% до середньооблікової  

кількості штатних працівників

 
Прийнято, 

осіб 
Звільнено, 

осіб 
прийнято звільнено 

  
Усього по області 6683 9740 4,5 6,5

м.Ужгород 2069 2313 5,7 6,4

м.Берегово 299 348 5,5 6,4

м.Мукачево 1140 1510 5,0 6,6

м.Хуст 182 312 3,9 6,7

м.Чоп 52 60 2,9 3,3

райони  

Берегівський 62 191 2,0 6,1

Великоберезнянський 93 176 3,5 6,7

Виноградівський 392 537 4,6 6,3

Воловецький 61 103 2,9 4,9

Іршавський 247 306 4,0 4,9

Міжгірський 132 237 3,2 5,8

Мукачівський 319 499 4,4 6,9

Перечинський 122 124 3,7 3,8

Рахівський 155 471 2,1 6,4

Свалявський 295 560 4,2 8,0

Тячівський 310 793 3,1 8,0

Ужгородський 554 967 5,1 8,8

Хустський 199 233 3,5 4,1
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Рух працівників за видами економічної діяльності у промисловості 
у І кварталі 2020 року 

 
% до середньооблікової  

кількості штатних 
працівників 

Прийнято, 
осіб 

Звільнено, 
осіб 

прийнято звільнено 
  

Промисловість  2302 3052 6,6 8,7
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 42 25 7,4 4,4
з них добування кам’яного та 
бурого вугілля к к к к
Переробна промисловість  1995 2701 6,9 9,3
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 103 105 6,7 6,8
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 398 713 5,9 10,6
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 134 319 5,2 12,4
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 74 65 10,0 8,8
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – – –
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 41 45 6,0 6,6
металургійне виробництво; 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устатковання к к к к
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції 107 206 4,5 8,7
виробництво електричного 
устатковання 219 258 5,0 5,9
виробництво машин і 
устатковання, не віднесених до 
інших угруповань к к к к
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів 
та інших транспортних засобів 634 623 8,7 8,6
виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж машин 
і устатковання 241 293 10,2 12,4
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 140 123 4,0 3,5
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 125 203 6,2 10,0
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Використання робочого часу працівників 
за видами економічної діяльності 

у І кварталі 2020 року 
 

У розрахунку на одного штатного працівника, год

невідпрацьовано за причинами 

  
  

відпра-
цьовано

 

відпустки без 
збереження  

заробітної плати  
на період припинення
виконання робіт) 

переведення з 
економічних 
причин на 

неповний робочий 
день (тиждень) 

 
Усього по області 408 0,4 2
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 386 4 9
з них сільське господарство 386 – –

Промисловість 415 1 6
Будівництво 444 – 10
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 445 – –
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 431 – 1
транспорт 435 – –
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 443 – 2
поштова та кур’єрська діяльність к к к

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 400 – 10
Інформація та телекомунікації 449 – –
Фінансова та страхова діяльність 445 – –
Операції з нерухомим майном 445 – –
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 429 – –
з неї наукові дослідження та 
розробки 408 – –

Діяльність у сфері адміністративно- 
го та допоміжного обслуговування 455 – 1
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 444 – –
Освіта 366 – –
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 423 1 2
з них охорона здоров’я  423 1 2

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 442 – –
з них  
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 445 – –
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури 452 – –

Надання інших видів послуг 409 – –
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Використання робочого часу працівників 
за видами економічної діяльності у промисловості 

у І кварталі 2020 року 
 
 

У розрахунку на одного штатного працівника, 
год 

невідпрацьовано за причинами 

  
  

відпра-
цьовано

 

відпустки 
 без збереження 
заробітної плати  

(на період припинення 
виконання робіт) 

переведення з 
економічних 
причин на 
неповний 

робочий день 
(тиждень) 

    

Промисловість  415 1 6
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 418 – 14
з них добування кам’яного та бурого 
вугілля к к к
Переробна промисловість  409 1 7
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 441 – –
текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів 423 1 10
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 416 2 21
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 436 – –
виробництво основних фармацевтич-
них продуктів і фармацевтичних 
препаратів – – –
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції 394 – –
металургійне виробництво; 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 427 – 10
виробництво комп’ютерів, електронної
та оптичної продукції 414 4 –
виробництво електричного 
устатковання 38 – –
виробництво машин і устатковання,  
не віднесених до інших угруповань к к к
виробництво автотранспортних засобів
причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів 402 – 5
виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і устатковання 411 3 19
Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря 445 – –
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 445 – –
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Кількість штатних працівників, які перебували в умовах вимушеної 
неповної зайнятості за видами економічної діяльності 

у І кварталі 2020 року 
 

Знаходились у відпустках 
без збереження заробітної 

плати (на період 
припинення виконання 

робіт) 

Переведені з 
економічних причин 
на неповний робочий 

день (тиждень) 

 

осіб 

% до середньо- 
облікової  
кількості 
штатних 

працівників 

осіб 

% до 
середньо- 
облікової 
кількості 
штатних 

працівників
    

Усього по області 523 0,4 2941 2,0
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 109 2,8 263 6,9
з них сільське господарство – – – –

Промисловість 259 0,7 2112 6,0
Будівництво – – 119 6,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів – – – –
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність – – 145 1,2
транспорт – – – –
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту – – 145 1,2
поштова та кур’єрська діяльність к к к к

Тимчасове розміщування й 
організація харчування – – 93 8,6
Інформація та телекомунікації – – – –
Фінансова та страхова діяльність – – – –
Операції з нерухомим майном – – – –
Професійна, наукова та технічна 
діяльність – – – –
з неї наукові дослідження та 
розробки – – – –

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування – – 73 5,2
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування – – – –
Освіта – – – –
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 155 0,7 136 0,6
з них охорона здоров’я  155 0,8 136 0,7

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок – – – –

з них  
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг – – – –
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури – – – –

Надання інших видів послуг – – – –
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Кількість штатних працівників, які перебували в умовах вимушеної 
неповної зайнятості за видами економічної діяльності у промисловості 

у І кварталі 2020 року 
 

Знаходились у відпустках 
без збереження 
заробітної плати  

(на період припинення 
виконання робіт) 

Переведені з 
економічних причин на 
неповний робочий день 

(тиждень) 

 

осіб 

% до середньо- 
облікової  
кількості 
штатних 

працівників 

осіб 

% до середньо- 
облікової 
кількості 
штатних 

працівників 
  

Промисловість  259 0,7 2112 6,0
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів – – 71 12,5
з них добування кам’яного та 
бурого вугілля к к к к
Переробна промисловість  259 0,9 2041 7,0
виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів – – – –
текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 103 1,5 365 5,4
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 59 2,3 275 10,7
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення – – – –
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції – – – –
виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів – – – –
виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції – – – –
металургійне виробництво; 
виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і 
устатковання к к к к
виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції 18 0,8 – –
виробництво електричного 
устатковання – – – –
виробництво машин і 
устатковання, не віднесених до 
інших угруповань к к к к
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів 
та інших транспортних засобів – – 415 5,7
виробництво меблів, іншої 
продукції, ремонт і монтаж машин і 
устатковання 79 3,4 956 40,6
Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря – – – –
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами – – – –
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ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ 
 

Робоча сила та рівень участі населення в робочій силі  
за регіонами України за січень–березень 2020 року 

(за результатами обстеження робочої сили) 
 

Тис. осіб 
У % до населення  
відповідного віку 

з нього з нього   
    

у віці 15 
років і 
старше, 
усього 

у віці 
15–70 
років 

у 
працездат-
ному віці 

у віці 15 
років і 
старше, 
усього 

у віці 
15–70 
років 

у 
працездат-
ному віці 

   
Україна 18123,4 18038,9 17329,9 56,5 63,7 74,6

Вінницька 727,9 727,6 704,6 56,0 64,4 76,0

Волинська 429,5 428,2 417,6 52,0 57,5 66,6

Дніпропетровська 1539,7 1535,2 1489,9 57,4 65,1 77,7

Донецька 872,0 867,0 836,0 51,5 59,8 72,3

Житомирська 560,5 557,7 536,0 55,5 63,0 73,5

Закарпатська 559,7 559,0 542,5 55,8 60,9 69,6

Запорізька 822,4 816,4 783,5 57,1 64,6 77,2

Івано-Франківська 619,3 613,4 572,4 54,7 60,5 67,4

Київська 827,0 825,0 807,5 56,3 63,1 74,6

Кіровоградська 435,6 434,9 420,5 55,3 63,8 75,7

Луганська 353,6 349,3 330,8 59,8 68,7 81,7

Львівська 1147,8 1145,1 1117,8 55,0 61,8 72,3

Миколаївська 553,4 552,6 533,2 58,5 66,0 78,2

Одеська 1086,5 1082,9 1051,2 55,3 62,1 72,9

Полтавська 663,9 663,0 645,0 56,1 64,2 76,6

Рівненська 539,4 532,9 493,4 58,9 64,2 70,4

Сумська 522,1 520,7 492,9 56,4 64,3 76,0

Тернопільська 464,4 463,2 449,2 53,3 60,0 70,1

Харківська 1335,7 1333,7 1285,2 58,6 66,1 78,3

Херсонська 500,4 500,0 493,0 58,1 65,4 79,2

Хмельницька 580,2 574,5 543,5 55,1 62,4 72,3

Черкаська 578,0 577,5 566,2 56,5 65,2 79,0

Чернівецька 436,0 423,7 370,2 58,7 63,6 66,2

Чернігівська 477,2 476,6 458,4 56,2 65,4 78,9

м. Київ 1491,2 1478,8 1389,4 61,1 67,5 76,7
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Зайняте населення та рівень зайнятості населення  
за регіонами України за січень–березень 2020 року 

(за результатами обстеження робочої сили) 
 
 

Тис. осіб 
У % до населення  
відповідного віку 

з нього з нього   
    

у віці 15 
років і 
старше, 
усього 

у віці 
15–70 
років 

у 
працездат-
ному віці 

у віці 15 
років і 
старше, 
усього 

у віці 
15–70 
років 

у 
працездат-
ному віці 

   
Україна 16574,5 16490,0 15781,3 51,7 58,2 67,9

Вінницька 657,3 657,0 634,0 50,6 58,1 68,4

Волинська 383,9 382,6 372,0 46,5 51,4 59,3

Дніпропетровська 1421,6 1417,1 1371,8 53,0 60,1 71,6

Донецька 752,7 747,7 716,7 44,5 51,6 61,9

Житомирська 504,4 501,6 479,9 50,0 56,7 65,8

Закарпатська 507,3 506,6 490,1 50,6 55,2 62,9

Запорізька 741,6 735,6 702,7 51,5 58,2 69,2

Івано-Франківська 574,1 568,2 527,2 50,7 56,1 62,1

Київська 777,9 775,9 758,4 53,0 59,3 70,1

Кіровоградська 387,8 387,1 372,7 49,2 56,8 67,1

Луганська 303,4 299,1 280,6 51,3 58,8 69,3

Львівська 1069,1 1066,4 1039,1 51,3 57,5 67,2

Миколаївська 500,3 499,5 480,1 52,9 59,7 70,4

Одеська 1013,4 1009,8 978,4 51,6 57,9 67,9

Полтавська 589,2 588,3 570,3 49,8 57,0 67,8

Рівненська 493,7 487,2 447,7 53,9 58,7 63,9

Сумська 480,7 479,3 451,5 51,9 59,1 69,6

Тернопільська 416,1 414,9 400,9 47,7 53,8 62,5

Харківська 1260,3 1258,3 1209,8 55,3 62,4 73,7

Херсонська 451,8 451,4 444,4 52,5 59,0 71,4

Хмельницька 531,4 525,7 494,7 50,4 57,1 65,8

Черкаська 526,9 526,4 515,1 51,5 59,5 71,9

Чернівецька 404,1 391,8 338,3 54,4 58,8 60,5

Чернігівська 428,8 428,2 410,0 50,5 58,7 70,6

м. Київ 1396,7 1384,3 1294,9 57,3 63,2 71,5
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Безробітне населення та рівень безробіття (за методологією МОП) 
за регіонами України за січень–березень 2020 року 

(за результатами обстеження робочої сили) 
 

Тис. осіб 
У % до робочої сили 
відповідного віку 

з нього з нього   
    

у віці 15 
років і 
старше, 
усього 

у віці 
15–70 
років 

у 
працездат-
ному віці 

у віці 15 
років і 
старше, 
усього 

у віці 
15–70 
років 

у 
працездат-
ному віці 

   
Україна 1548,9 1548,9 1548,6 8,5 8,6 8,9

Вінницька 70,6 70,6 70,6 9,7 9,7 10,0

Волинська 45,6 45,6 45,6 10,6 10,6 10,9

Дніпропетровська 118,1 118,1 118,1 7,7 7,7 7,9

Донецька 119,3 119,3 119,3 13,7 13,8 14,3

Житомирська 56,1 56,1 56,1 10,0 10,1 10,5

Закарпатська 52,4 52,4 52,4 9,4 9,4 9,7

Запорізька 80,8 80,8 80,8 9,8 9,9 10,3

Івано-Франківська 45,2 45,2 45,2 7,3 7,4 7,9

Київська 49,1 49,1 49,1 5,9 6,0 6,1

Кіровоградська 47,8 47,8 47,8 11,0 11,0 11,4

Луганська 50,2 50,2 50,2 14,2 14,4 15,2

Львівська 78,7 78,7 78,7 6,9 6,9 7,0

Миколаївська 53,1 53,1 53,1 9,6 9,6 10,0

Одеська 73,1 73,1 72,8 6,7 6,8 6,9

Полтавська 74,7 74,7 74,7 11,3 11,3 11,6

Рівненська 45,7 45,7 45,7 8,5 8,6 9,3

Сумська 41,4 41,4 41,4 7,9 8,0 8,4

Тернопільська 48,3 48,3 48,3 10,4 10,4 10,8

Харківська 75,4 75,4 75,4 5,6 5,7 5,9

Херсонська 48,6 48,6 48,6 9,7 9,7 9,9

Хмельницька 48,8 48,8 48,8 8,4 8,5 9,0

Черкаська 51,1 51,1 51,1 8,8 8,8 9,0

Чернівецька 31,9 31,9 31,9 7,3 7,5 8,6

Чернігівська 48,4 48,4 48,4 10,1 10,2 10,6

м. Київ 94,5 94,5 94,5 6,3 6,4 6,8
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