
Ситуація 
  

на ринку праці 



Зайнятість та безробіття 

2017р.  2018р. 

379,3 
тис. 

382,9 

 2017р.  2018р. 

34,8 
33 

тис. 

Зайняте населення 
(чисельність та рівень) 

Безробітне населення 
(чисельність та рівень за МОП) 

тис. 

тис. 

Рівень зайнятості, % 

Рівень безробіття, % 

8,4% 
7,9% 

57,2% 56,6% 
49,5 – 55,0 

55,1 – 57,0 

57,1 – 62,6 

5,3 – 9,0  

9,1 – 11,0  

11,1 – 15,1 



Заробітна плата штатних працівників (тис. грн.) 
у  березні середній розмір – 7,4 тис. грн. 

За регіонами 

За видами промислової діяльності 

виробництво меблів 

інформація та телекомунікація 

виробництво машин і устаткування 

виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 

переробна промисловість 

виробництво комп’ютерів, 
електронної продукції 

постачання електроенергії, газу 
та пари 

7,3 

8,1 

8,1 

8,1 

8,1 

10,1 

12,0 

10,1 

6,0 

6,8 

професійна, наукова та технічна діяльність 

діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

6,9 

7,1 

7,2 

7,2 

7,3 

7,2 

7,6 

7,8 

8,1 

8,5 

10,1 

10,7 

10,9 

12,0 

торгівля 

освіта 

сільське, лісове та рибне господарство 

водопостачання, каналізація 

операції з нерухомим майном 

будівництво 

переробна промисловість 

промисловість 

державне управління й оборона 

 транспорт 

постачання електроенергії, 
газу, пари 

фінансова та страхова 
діяльність 

добувна промисловість 

За видами економічної діяльності 

виробництво одягу, шкіри 

7437-8000 

8001-10000 

10001-16207 

добувна промисловість 



Заплановане масове вивільнення працівників 

12,6% 
 освіта 

3,8% 
транспорт 

17,4%   
сільське, 

лісове, рибне 
господарство 

16% 
охорона 
здоров”я 

61,3% 
державне  

управління 
й оборона 

0,6% 
торгівля 

За видами  
економічної діяльності 

8,8% 
некваліфіко

вані 
працівники 

23,3% 
кваліфікова

ні 
працівники 

67,9% 
керівники, 
фахівці та 
службовці 

За регіонами 

За професійними групами 

1491 
особа 

720 
осіб 

   січень-квітень 2018 року        січень-квітень 2019 року 

зменшення 

338-1500 

1501-3000 

3001-7177 

на 51,7% або на 
771 особу 



Кількість зареєстрованих безробітних, тис. 

1,5 1,6 

на 1.05.2018р.                  на 1.05.2019р. 

6,4 6,0 

на 1.05.2018р.                  на 1.05.2019р. 

Кількість вакансій, тис.одиниць 

на 6,4% 
більше 

на  
6,9% 

менше 
4,5-10,0 

10,1-15,0 

15,1-23,0 

0,9-2,0 

2,1-4,0 

4,1-12,4 



Окремі характеристики безробітних  
(на 1.05.2019р.) 

За віковими групами 

За статтю 

За освітою 

35,8% 
загальна 
середня 

27,4% 
професій

но-
технічна 

36,8% 
вища 

6,0 
тис. 

28,7% 26,9% 44,4% 

до 35 років 35-44 років понад 45 років 

52,0% 48,0% 

жінки чоловіки 

  19 осіб 
   (0,3%) 

   280 осіб 
   (4,7%) 

1851 особа 
  (30,9%) 

Особливі категорії 

193 особи 
  (3,2%) учасники АТО 

внутрішньо переміщені 
особи 

особи з інвалідністю 

особи, яким залишилося 
10 і менше років до пенсії 

34 особи 
  (0,6%) 

випускники навчальних 
закладів 


