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Інформацію щодо кількості зайнятоrо та безробітноrо населення Держстат 
розробляє щоквартально за результатами опитування робочої сили.

Обстеження робочої сили проводиться (за методологією Міжнародної організації 
праці (МОП)) фахівцями з інтерв'ювання щомісячно за місцем постійного 

проживання. Опитуванню за програмою обстеження підлягають усі особи у віці 15 
років і старше, які проживають у відібраних домогосподарствах.

Інформація використовується для:
 аналізу соціально-економічної ситуації в країні;
 здійснення розрахунків відповідних макроекономічних

показників;
 міжнародних порівнянь;
 формування показників гендерної статистики;
 моніторингу ефективності реалізації державної політики

на ринку праці та розробки державних програм
зайнятості та програм соціально-економічного розвитку.





(до 2019 року – економічно активне населення) – це населення обох статей
віком 15 років і старше (до 2019 року – 15–70 років), яке впродовж тижня
здійснювало будь-яку діяльність, пов'язану з виробництвом товарів чи
наданням послуг, та отримувало за це оплату.



До робочої сили входять:

 студенти, які закінчили навчальні заклади;
 жінки, що повертаються на роботу після тривалої перерви, пов'язаної з

доглядом за дітьми, хворими, виконанням домашніх обов'язків;
 пенсіонери, що відновлюють трудову діяльність із різних причин

(низький розмір пенсії, прагнення суспільної корисності тощо);
 населення, що вступає в працездатний вік і пропонує свої послуги на

ринку праці.

Зайняті та безробітні в сумі складають робочу силу (кількість робочої сили
(до 2019 року – економічно активне населення)).

1364,6 тис. 
(м. Київ, 
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2020 р.)



особи, які впродовж обстежуваного тижня працювали за винагороду
(заробітну плату або прибуток) або були тимчасово відсутні на роботі
(хвороба, відпустка тощо).

Зайнятість – трудова діяльність, що виконується в обмін на оплату або
прибуток.

Основні 
показники:

Щоквартальні дані:
 Зайняте населення за статтю,

типом місцевості, віковими
групами, статусом зайнятості.

 Неформально зайняте населення
за статтю, типом місцевості,
віковими групами, статусом
зайнятості, видами економічної
діяльності.

Річні показники:
 Зайняте населення за професійними

групами, статтю, видами економічної
діяльності.



(до 2019 року – рівень економічної активності населення) визначають як
відношення (у відсотках) кількості робочої сили віком 15 років і старше (до
2019 року – економічно активного населення віком 15–70 років) до всього
населення зазначеного віку чи населення відповідної соціально-
демографічної групи.



визначають як відношення (у відсотках) кількості зайнятого населення віком
15 років і старше (до 2019 року – віком 15–70 років), до всього населення
зазначеного віку чи населення відповідної соціально-демографічної групи.

Рівень зайнятості населення 
віком 15 років і старше 

та 15-70 років, %, м. Київ, 2020 р.

56,0 % 61,7 %

Рівень зайнятості населення 
віком 15 років і старше 

та 15-70 років за статтю, %, 
м. Київ, 2020 р.

51,6 %

58,2 %65,9 %

61,3 %

ЧОЛОВІКИ ЖІНКИ



(за методологією МОП) – особи віком 15 років і старше (до 2019 року –
віком 15–70 років), які одночасно задовольняють трьом умовам:

 не мали роботи (прибуткового заняття);

 шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх
чотирьох тижнів, тобто робили конкретні кроки протягом зазначеного періоду з
метоюзнайти оплачувану роботу за наймом чи на власному підприємстві;

 були готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів, тобто почати
працювати за наймом або на власному підприємстві з метою отримання оплати або
доходу.

Безробіття – це соціально-економічне явище, за якого частина працездатного
населення не може знайти роботу.

Люди, які зневірилися в пошуку роботи, не вважаються безробітними.

Основні 
показники:

Щоквартальні дані:
 Безробітне населення за

статтю, типом місцевості та
віковими групами.

Річні показники:
 Безробітне населення за

тривалістю пошуку роботи,
причинами незайнятості.



(за методологією МОП) – відношення (у відсотках) кількості безробітних
віком 15 років і старше (до 2019 року – віком 15–70 років) до робочої сили
(до 2019 року – економічно активного населення) зазначеного віку або
відповідної соціально-демографічної групи.

Рівень безробіття населення 
віком 15 років і старше 

та 15-70 років, %, м. Київ, 2020 р.

6,7 % 6,8 %

Рівень безробіття населення 
віком 15 років і старше 

та 15-70 років за статтю, %, 
м. Київ, 2020 р.

5,5 %

5,5 %8,1 %

8,0 %

ЧОЛОВІКИ ЖІНКИ



(до 2019 року – економічно неактивне населення) – особи віком 15 років і
старше (до 2019 року – 15–70 років), які впродовж обстежуваного тижня не
відносилися ні до зайнятого, ні до безробітного населення.

Основні характеристики такої групи осіб:

 Шукають роботу, але не готові приступити до неї впродовж найближчих
двох тижнів.

 Бажають працювати та готові приступити до роботи, але не шукають
роботу (зневірились у пошуках роботи, не знають де і як шукати тощо).

 Не бажають працювати, тому що не мають необхідності.

Основні 
показники:

Щоквартальні дані:
 Особи, які не входять до складу

робочої сили за статтю, типом
місцевості, віковими групами та
причинами незайнятості.


