
Ситуація 
  

на ринку праці 



Зайнятість та безробіття 

2016 рік 2017 рік 

376,1 
тис. 

379,3 

2016 рік 2017 рік 

35,7 
34,8 
тис. 

Зайняте населення 
(чисельність та рівень) 

Безробітне населення 
(чисельність та рівень за МОП) 

тис. 

тис. 

Рівень зайнятості, % 

Рівень безробіття, % 

8,7% 
8,4% 

56,6% 
56,2% 

48,8 – 55,0 

55,1 – 57,0 

57,1 – 62,0 

6,0 – 9,0  

9,1 – 11,0  

11,1 – 16,6 



Заробітна плата штатних працівників (тис. грн.) 
у квітні середній розмір – 6,4 тис. грн. 

За регіонами 

За видами промислової діяльності 

виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 

водопостачання 

виробництво одягу, шкіри 

переробна промисловість 

виробництво машин і устаткування 

добувна промисловість 

виробництво комп’ютерів,  
оптичної продукції 

6,1 

6,4 

6,3 

6,7 

7,0 

7,6 

8,1 

7,9 

5,0 

5,1 

операції  з нерухомим майном 

мистецтво, спорт, розваги 

5,6 

5,7 

6,3 

6,3 

6,3 

6,3 

6,4 

6,6 

6,7 

7,2 

7,6 

7,8 

8,9 

9,8 

іІнформація та телекомунікація 

переробна промисловість 

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

освіта 

оптова та роздрібна торгівля 

транспорт 

сільське, лісове, рибне 
господарство 

будівництво 

постачання електроенергії 

промисловість 

добувна промисловість 

фінансова та страхова 
діяльність 

державне управління й 
оборона 

За видами економічної діяльності 

виробництво меблів 

6394-7000 

7001-8000 

8001-13150 

постачання електроенергії, газу, пари 



Заплановане масове вивільнення працівників 

17%  
інші   

3% 
 операції  з 
нерухомим 

майном 

5% 
адміністра 

тивне 
обслуговува

ння 

5%   
інформація, 
телекомуні 

кація 

37% 
охорона 
здоров”я 

33% 
державне  

управління й 
оборона 

За видами  
економічної діяльності 

16% 
некваліфіко

вані 
працівники 

20% 
кваліфікова

ні 
працівники 

64% 
керівники, 
фахівці та 
службовці 

За регіонами 

За професійними групами 

1420 
осіб 

1509 
осіб 

січень-травень  2017 року     січень-травень 2018 року 

на 6,3% або 
на 89 осіб 

зростання 

154-2000 

2001-5000 

5001-7310 



Кількість зареєстрованих безробітних та  
кількість вакансій (тис.) 

1,2 
1,6 

на 1.06.2017р.                     на 1.06.2018р 

7,6 6,3 

на 1.06.2017р.                     на 1.06.2018р. 

Кількість зареєстрованих 
безробітних 

Кількість вакансій 
Кількість вакансій 

в 1,3 
рази 

більше 

на  
18,1% 

Кількість зареєстрованих 
безробітних 

5,1-10,0 

10,1-13,0 

13,1-15,0 

15,1-25,0 

0,8-2,0 

2,1-3,0 

3,1-5,0 

5,1-10,2 



Окремі характеристики безробітних (на 1.06.2018) 

За віковими групами 

За статтю 

За освітою 

Особливі категорії 

36% 
загальна 
середня 

27% 
професій

но-
технічна 

37% 
вища 

8,4 
тис. 

30% 26% 44% 

до 35 років 35-44 років понад 45 років 

45% 55% 

жінки чоловіки 

189 
осіб 
3,0% 

учасники АТО 

внутрішньо 
переміщені особи 

18 
осіб 
0,3% 

297 
осіб 
4,7% 

особи з інвалідністю 

1947 
особи 
31,1% 

особи, яким залишилося 
10 і менше років до пенсії 

19 
осіб 
0,3% 

випускники 
навчальних закладів 


