
 
 

Ситуація на ринку праці та  

результати діяльності Чернівецької обласної служби зайнятості 

у січні-березні 2020 року 

(за даними Державної служби статистики України та 

адміністративними даними державної служби зайнятості) 

На ринку праці Чернівецької області спостерігаються позитивні тенденції 

щодо зростання зайнятості та скорочення безробіття. 

За даними Державної служби статистики України чисельність зайнятого 

населення за 2019 рік, у порівнянні з 2018 роком, зросла на 11,2 тис.осіб та 

становила 394,1 тис.осіб.   

Рівень зайнятості збільшився з 57,2% за 2018 рік до 59% за 2019 рік. 

 

Чисельність безробітного населення (за методологією МОП) за 2019 рік, у 

порівнянні з 2018 роком, скоротилась на 3,7 тис.осіб та становила 29,3 тис.осіб.  

Рівень безробіття (за методологією МОП) скоротився з 7,9% економічно 

активного населення за 2018 рік до 6,9% за 2019 рік. 

 



2 
 

 
 

Впродовж січня-березня 2020 року роботодавцями подано інформацію 

про заплановане масове вивільнення 1858 працівників, що в 3,2 рази більше, 

ніж у січні-березні 2019 року. Із загальної чисельності попереджених про 

масове вивільнення 47,8% складають працівники охорони здоров’я; 23,7% - 

сільського, лісового та рибного господарств; 21,5% - державного управління й 

оборони; обов’язкового соціального страхування; 2% - переробної 

промисловості; 1,7% - професійної, наукової та технічної діяльності; 1,6% - 

мистецтва, спорту, розваг і відпочинку; 1,5% - транспорт; 0,2% - інші види 

діяльності. 

 

 

Кількість роботодавців, які співпрацювали з Чернівецькою обласною 

службою зайнятості, склала 1104 одиниці. Питома вага роботодавців, чиї 

вакансії були укомплектовані службою зайнятості, склала 66,9%, що на  

5,5 відсоткових пункти більше, ніж у січні-березні 2019 року. 

Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості склала  

3987 одиниць. Найбільш суттєво кількість вакансій зросла у Герцаївському 

районі – в 1,2 разів, Путильському – на 10,9%. 

Кількість осіб, працевлаштованих за сприяння Чернівецької обласної 

служби зайнятості, становила 1932 особи, зокрема 58,7% були працевлаштовані 

оперативно до надання статусу безробітного. 
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З числа колишніх безробітних, 22,7% знайшли роботу на підприємствах 

сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства;  

18,5% - переробної промисловості; 12,6% - оптової та роздрібної торгівлі; 

ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів. 

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

працевлаштовано 39 безробітних (9 осіб, які недостатньо 

неконкурентоспроможні на ринку праці та 30 осіб, які працевлаштовані 

суб’єктами малого підприємництва в пріоритетних видах економічної 

діяльності). 

Кількість безробітних, які отримали одноразово виплату допомоги по 

безробіттю та започаткували власну справу, становила 17 осіб, що в 2,4 рази 

більше в порівнянні із січнем-березнем 2019 року. 

За сприяння Чернівецької обласної служби зайнятості забезпечено 

тимчасову зайнятість 411 осіб (75 осіб взяли участь у громадських роботах  та 

336 осіб – в інших роботах тимчасового характеру). Найбільш поширені види 

громадських робіт: супровід осіб з інвалідністю по зору, роботи із соціальними 

верствами населення, екологічний захист навколишнього середовища, 

інформування населення про субсидії. 

Після закінчення громадських робіт та інших робіт тимчасового 

характеру працевлаштовано 79 осіб. 

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи 

вимогам роботодавців, у січні-березні 2020 року за сприяння державної служби 

зайнятості 388 безробітних проходило професійне навчання. Зокрема, кількість 

безробітних, які навчалися у центрах професійно-технічної освіти державної 

служби зайнятості, становила 54 особи. 

Професії, які здобули та здобувають безробітні, є перукар, адміністратор, 

кухар, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.  

Протягом січня-березня 2020 року кількість осіб, охоплених 

профорієнтаційними послугами, становила 14255 осіб, з яких 7270 осіб мали 
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статус зареєстрованого безробітного, 3064 особи, що навчалися у навчальних 

закладах різних типів, з них учні загальноосвітніх шкіл становили 2505 осіб. 

В умовах децентралізації надзвичайно важливим є продовження активної 

співпраці з об’єднаними територіальними громадами (ОТГ). 

Впродовж січня-березня 2020 року послуги обласної служби зайнятості 

інформаційно-консультаційного змісту отримав 1051 мешканець ОТГ, з них  

171 особа працевлаштована, 13 осіб брали участь у громадських та інших 

роботах тимчасового характеру, 5 осіб зареєструвалися фізичними особами-

підприємцями. 

Кількість безробітних станом на 1 квітня 2020 року, у порівнянні з  

1 квітня 2019 року, збільшилась на 1,9% (на 115 осіб) та становила  

6213 осіб.  

Структура зареєстрованих безробітних станом на 1 квітня 2020 року. 

За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки 

становили 2999 осіб (або 48,3%), жінки – 3214 осіб (або 51,7%).  

 За віковими групами: 27,6% зареєстрованих безробітних були у віці                            

до 35 років; 28,5% - у віці від 35 до 45 років; 43,9% - у віці понад 45 років.  

За освітою: 37% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 27,5% – 

професійно-технічну, 35,5% – загальну середню освіту.  

 

За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних було 

зайнято 21,8% - у переробній промисловості; 19% – у сільському, лісовому та 

рибному господарстві; 15,9% - в державному управлінні й обороні; 
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обов’язковому соціальному страхуванні; 11,6% – у оптові та роздрібній 

торгівлі; ремонті автотранспортними засобами і мотоциклами; тощо. 

За професійними групами серед зареєстрованих безробітних переважають 

робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (20,1%), 

працівники сфери торгівлі та послуг (13,5%), представники найпростіших 

професій (13,1%), кваліфіковані робітники з інструментом (12,4%). 

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби 

зайнятості, станом на 1 квітня 2020 року становила 939 одиниць.  

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 6363 грн.                  

(на 1 квітня 2019 року – 5581 грн.). 

За видами економічної діяльності: більшість вакансій налічується на 

підприємствах транспорту (16,6%), переробної промисловості (15,7%), охорони 

здоров’я (9,5%). 

За професійними групами найбільший попит роботодавців 

спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом (31,2%), 

робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (17,2%), 

фахівців (14,6%).  

Обласна служба зайнятості впроваджує електронні сервіси з 

використанням інтернет-технологій щодо надання соціальних послуг 

громадянам та роботодавцям. Станом на 1 квітня 2020 року створено  

1539 електронних кабінетів роботодавців та 629 електронних кабінетів шукачів 

роботи.  

 


