
 Це свято  відзначається в 143 країнах світу. В Україні 1 травня оголошено вихідним днем. Святкування є знаком пам'яті про робітничі протести в Чикаго, які 
почалися 1 травня 1886 року. Того дня сотні тисяч робітників найбільших промислових центрів США вимагали впровадження 8-годинного робочого дня.              
У 1890 році в багатьох країнах Європи та Америки 1 травня вперше відзначили День міжнародної солідарності трудящих.   
 В Україні з 2017 року свято має назву День праці.  

Зайняте населення 
   Миколаївщини  

   у 2019 році  

усього– 499,6 тис. осіб 

чоловіки–  269,5 тис.  

жінки–  230,1 тис.  

міська місцевість– 350 тис. 

сільська місцевість– 149,6 тис.  

Неформальна зайнятість населення у 2019 році  
усього 167,5 тис. осіб  

(33,5% до зайнятого населення) 

Повна вища 

Базова вища 

Неповна вища 

Професійно-технічна 

Повна загальна середня 

Базова загальна середня, 

початкова загальна, немає 

початкової 

За рівнем освіти 

29,8 % 

1,8 % 

2,4 % 

16,0 % 

20,4 % 

29,6 % 

За видами економічної діяльності  За віком 

50-59 років 

35-39 років 

40-49 років 

30-34 років 

60-70 років 

25-29 років 

15-24 років 6,3 % 

11,4 % 

14,4 % 

14,1 % 

26,8 % 

23,2 % 

3,8 % 
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98,2 

тис.  

69,3 

тис. 

Неформально 

зайняті у формальному 

секторі економіки 

Зайняті у неформальному 

секторі економіки 

Заробітна плата у Миколаївській області 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах 
юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 

 

Середньомісячна   

номінальна заробітна 

плата одного штатного 

працівника, грн 

Темпи зростання    

номінальної заробітної 

плати (% до поперед-

нього року) 

Індекси реальної  

заробітної плати      

(% до попереднього 

року) 

2018 8160 121,6 110,3 

2019 9976 122,2 113,2 

2020 11414 114,4 111,6 

До Дня праці 

Структура зайнятого населення у 2019 році 

Сільське, лісове та рибне 
господарство                    

29,1% 

Промисловість                  
12,9% 

Освіта              
8,0% 

Інші                             
13,0% 

Дані щодо зайнятого населення наведено за результатами обстеження робочої сили 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги               

5,0% 

Транспорт, складське госпо-
дарство, поштова та кур’єр-

ська діяльність                      
6,1% 

Державне управління й оборо-
на; обов’язкове соціальне стра-

хування; освіта                                  
6,5% 

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів             
19,4% 


