


Інформація щодо заробітної плати
розробляється щомісячно

Основні статистичні показники

Заборгованість 
із виплати 

заробітної плати

Реальна 
заробітна плата

Номінальна 
заробітна плата



Номінальна заробітна плата – нарахування працівникам у грошовій та 
натуральній формі за відпрацьований час або виконану роботу: тарифні 
ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, а також інші види 
оплати за невідпрацьований час.

Номінальна заробітна плата включає в себе

тарифну ставку 
(посадовий оклад)

премії

доплати

обов'язкові відрахування
(податок на доходи фізичних

осіб, військовий збір)

інші види оплати за 
невідпрацьований час

надбавки 

До номінальної заробітної плати не відносять

грошове забезпечення кадрових військовослужбовців та 
осіб рядового й начальницького складу

суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, що сплачуються роботодавцем

оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за 
рахунок коштів роботодавця

виплати, що здійснені за рахунок коштів фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності

Показник середньомісячної (за рік) номінальної заробітної плати штатних 
працівників визначають діленням суми нарахованого фонду оплати праці за рік на 
середньорічну кількість працівників та 12 місяців.



Основні показники:
щомісячні дані

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності та по
регіонах за місяць, відпрацьовану годину; індекси реальної заробітної плати
по регіонах;

дані за період з початку року
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної
діяльності та по регіонах; індекси реальної заробітної плати по регіонах;

щоквартальні дані річні
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної
діяльності, по регіонах та районах;

річні дані
Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати



Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за 
регіонами у 2020 році, грн

Україна 115911

Автономна 

Республіка Крим …

області

Вінницька 10297

Волинська 9256

Дніпропетровська 11681

Донецька 12647

Житомирська 9571

Закарпатська 10193

Запорізька 11556

Івано-Франківська 9980

Київська 11887

Кіровоградська 9603

Луганська 10182

Львівська 10299

Миколаївська 11414

Одеська 10336

Полтавська 10819

Рівненська 10254

Сумська 9785

Тернопільська 9384

Харківська 9968

Херсонська 9354

Хмельницька 9872

Черкаська 9797

Чернівецька 9166

Чернігівська 9328

міста

Київ 17086

Севастополь …

1 Без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.



Середньомісячна заробітна плата в столицях країн-членів ЄС у 2020 році, євро1

Країна Столиця
Середньомісячна
заробітна плата

Австрія Відень 2308

Бельгія Брюссель 2508

Болгарія Софія 775

Греція Афіни 809

Данія Копенгаген 3218

Естонія Таллінн 1249

Ірландія Дублін 2846

Іспанія Мадрид 1667

Італія Рим 1437

Кіпр Нікосія 1328

Латвія Рига 886

Литва Вільнюс 1059

Люксембург Люксембург 3897
1 Джерела інформації:
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Nicosia
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Valletta
https://www.numbeo.com/cost-of-living/region_prices_by_city?itemId=105&region=150&displayCurrency=EUR

Країна Столиця
Середньомісячна
заробітна плата

Мальта Валетта 1017

Нідерланди Амстердам 3059

Німеччина Берлін 2656

Польща Варшава 980

Португалія Ліссабон 1014

Румунія Бухарест 764

Словакія Братислава 1155

Словенія Любляна 1262

Угорщина Будапешт 850

Фінляндія Гельсінкі 2514

Франція Париж 2895

Хорватія Загреб 969

Чехія Прага 1304

Швеція Стокгольм 2940

https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Nicosia
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Valletta
https://www.numbeo.com/cost-of-living/region_prices_by_city?itemId=105&region=150&displayCurrency=EUR


Реальна заробітна плата – характеризує купівельну спроможність номінальної
заробітної плати з урахуванням змін споживчих цін на товари і послуги та рівня
податків й обов'язкових платежів

Основні показники:

щомісячні та річні дані

Темпи зростання / зниження реальної заробітної плати

Індекси реальної заробітної плати

Індекси реальної заробітної плати – показує, як змінилася купівельна
спроможність номінальної заробітної плати порівняно з базисним періодом
(попереднім місяцем чи відповідним періодом попереднього року) щомісячні та річні
дані Індекс реальної заробітної плати

Індекс номінальної зп – податки та збори
Індекс реальної зп =

Індекс споживчих цін

(розраховується діленням індексу нарахованої номінальної заробітної плати (без
урахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору за певний період) на
індекс споживчих цін за той же період)



Заборгованість із виплати заробітної плати – сума своєчасно
невиплаченої заробітної плати всім категоріям працівників (штатним
працівникам, працюючим за сумісництвом або за договором, звільненим)

Не включає в себе:
податок на доходи фізичних осіб, військовий збір

Основні показники:
щомісячні дані

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної
діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами
фінансування, організаційно-правовими формами господарювання)



Джерела отримання інформації для розрахунку показників

Первинні дані про розміри нарахованої номінальної

дані кадрового та бухгалтерського обліку, фінансової звітності підприємств

Узагальнені дані про кількість працівників, розміри заробітної плати, 
відпрацьований робочий час, суми податку на доходи фізичних осіб

державні статистичні спостереження "Обстеження підприємств із питань
статистики праці" та "Стан виплати заробітної плати” заробітної плати


