Інформація щодо ситуації на ринку праці та діяльності
державної служби зайнятості
Щодо зайнятості населення. За даними Державної служби статистики
України, кількість зайнятого населення у віці 15-70 років у 2019 році,
у порівнянні з 2018 роком, зросла на 217 тис. осіб та становила 16,6 млн осіб. Рівень
зайнятості зріс з 57,1% до 58,2% населення відповідного віку. Зростання рівня
зайнятості відбулося в усіх регіонах.
Найвищий рівень зайнятості спостерігався у м. Києві (63,1%), Харківській
(62,1%), Сумській (59,8%) та Дніпропетровській (59,5%) областях, а найнижчий –
у Волинській та Донецькій (відповідно, по 50,9%) областях.
Зростання рівня зайнятості відбулося серед громадян усіх вікових груп,
за винятком осіб віком 40-49 років, серед яких цей показник скоротився з 79,4%
до 78,7%. Найвищий рівень зайнятості спостерігається серед осіб віком від
35 до 50 років (майже 80%), а найнижчий – серед осіб у віці 60-70 років (14%) та
у віці 15-24 роки (31%). Низький рівень зайнятості молоді обумовлений тим, що
значна кількість осіб у цьому віку навчається та не входить до складу робочої сили.
Зростання обсягів та рівня зайнятості відбулося як у міських поселеннях, так
і у сільській місцевості. У міських поселеннях кількість зайнятого населення у віці
15-70 років збільшилася на 143 тис. осіб (до 11,4 млн осіб), а рівень зайнятості зріс
з 58,1% до 59,1%. У сільській місцевості - кількість зайнятого населення
збільшилася на 74 тис. осіб (до 5,2 млн осіб), рівень зайнятості зріс з 55,0% до 56,2%.
На ринку праці України спостерігаються суттєві гендерні особливості. Якщо
серед чоловіків чисельність зайнятого населення віком 15-70 років збільшилася на
205 тис. осіб, то серед жінок цей показник зріс лише на 12 тис. осіб. При цьому, якщо
серед чоловіків рівень зайнятості становить 64,0%, то серед жінок – лише 52,9%.
Кількість громадян у віці 15-70 років, зайнятих у неформальному секторі
економіки, у 2019 році, у порівнянні з 2018 роком, скоротилася на 81 тис. осіб та
становила 3,5 млн осіб. Серед зайнятих громадян у кожного п’ятого не були
зареєстровані трудові відносини. Серед видів економічної діяльності, найбільш
поширеною неформальна зайнятість була у сільському, лісовому та рибному
господарствах (42%), в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних

засобів (17%), а також у будівництві (17%).
Найбільшою питома вага зайнятих у неформальному секторі економіки була
у Миколаївській, Івано-Франківській, Херсонській, Рівненській, Чернівецькій
областях від 34% до 49% зайнятого населення, а найменшою – у Київській,
Харківській та Полтавській областях (10%-11%).
Щодо заробітної плати. Середній розмір заробітної плати штатних
працівників в Україні у грудні 2019 року, порівняно з відповідним місяцем минулого
року, зріс на 16% та становив 12,3 тис. гривень. При цьому, існують суттєві
регіональні диспропорції в оплаті праці. Заробітну плату у розмірі вищий за середній
по країні отримували лише працівники у м. Києві (18,9 тис. грн), Київській (13,3 тис.
грн), Донецькій (13,2 тис. грн), Миколаївській (12,8 тис. грн) областях. В інших
регіонах країни заробітна плата коливалася від 9 тис. до 12 тис. гривень.
Серед видів економічної діяльності, найвищою заробітна плата була
у фінансовій та страховій діяльності (22,2 тис. грн), у сфері державного управління
й оборони (20,4 тис. грн), у сфері інформації та телекомунікацій (19,6 тис. грн).
Найнижчою – у тимчасовому розміщенні й організації харчування, в охороні
здоров’я та наданні соціальної допомоги, у сільському, лісовому та рибному
господарстві (7-9 тис. грн.).
За видами промислової діяльності найвища заробітна плата пропонувалася
у виробництві основних фармацевтичних продуктів і препаратів (21,4 тис. грн.),
постачання електроенергії, газу, пари (20,2 тис. грн) та у добувній промисловості
(16,2 тис. грн.), найнижчою – у текстильному виробництві, виробництві одягу,
виробів зі шкіри та інших матеріалів (7,8 тис. грн). У середньому по промисловості
заробітна плата становила 13,7 тис. грн.
Заробітна плата в Україні залишається значно нижчою, ніж в сусідніх країнах,
та є фактором трудової міграції наших співвітчизників за кордон.
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(за методологією МОП) у віці 15-70 років у 2019 році, у порівнянні з 2018 роком,
скоротилася на 91 тис. осіб та становила 1,5 млн осіб. Рівень безробіття
(за методологією МОП) скоротився з 8,8% до 8,2% робочої сили. Скорочення рівня
безробіття відбулося в усіх регіонах.
Найнижчий рівень безробіття спостерігався у Харківській області (5,0%),

м. Києві (5,8%), Одеській та Київській областях (відповідно, по 5,9%), а найвищий –
у Луганській (13,7%), Донецькій (13,6%), Кіровоградській (11,0%), Полтавській та
Волинській областях (відповідно, по 10,6%).
Скорочення рівня безробіття відбулося серед громадян віком від 15 до
39 років, в той же час серед осіб віком 40-49 років рівень безробіття зріс з 7,7% до
8,4%, серед осіб 50-59 років – з 7,4% до 8,0%.
Найнижчий рівень безробіття спостерігався серед осіб у віці 30-34 роки (7,3%),
в той же час серед молоді до 25 років цей показник становив 15,4% робочої сили
відповідного віку (майже удвічі вище, ніж серед усього населення).
Необхідно відмітити, рівень безробіття в Україні залишається вищим за
середній по країнах Європейського союзу, де цей показник знизився з 7,3% до 6,7%,
зокрема серед молоді у віці до 25 років – з 15,2% до 14,4% робочої сили відповідного
віку.
Зменшення обсягів та рівня безробіття відбулося як у міських поселеннях, так
і у сільській місцевості. У міських поселеннях кількість безробітного населення
у віці 15-70 років зменшилася на 68 тис. осіб (до 995 тис. осіб), а рівень безробіття
скоротився з 8,6% до 8,0%. У сільській місцевості – кількість безробітного населення
зменшилася на 23 тис. осіб (до 493 тис. осіб), рівень безробіття скоротився 9,2% до
8,7% робочої сили.
За статтю, скорочення обсягів та рівня безробіття спостерігається серед
чоловіків, в той же час серед жінок відповідні показники зростають. Серед чоловіків
кількість безробітних зменшилася на 135 тис. осіб (до 808 тис. осіб), а рівень
безробіття скоротився з 10,0% до 8,5%. При цьому, серед жінок кількість
безробітних зросла на 44 тис. осіб (до 680 тис. осіб), а рівень безробіття зріс
з 7,4% до 7,9% робочої сили.

Щодо надання послуг державною службою зайнятості у 2019 році.
Державна служба зайнятості впроваджує електронні сервіси з використанням
інтернет-технологій щодо надання соціальних послуг громадянам та роботодавцям.
У 2019 році кількість користувачів сайту державної служби зайнятості
www.dcz.gov.ua становила 1,9 млн осіб. На кінець 2019 року створено 197 тис.

електронних кабінетів роботодавців та 248 тис. електронних кабінетів шукачів
роботи.
Фахівцями «гарячої лінії» державної служби зайнятості прийнято та
опрацьовано понад 33 тис. телефонних звернень, що на 35% більше, ніж у 2018 році.
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консультаційного змісту отримали 233 тис. мешканців об’єднаних територіальних
громад.
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(http://skills.dcz.gov.ua/). Навчальні матеріали, розміщені на порталі, зорієнтовані на
розвиток навичок безробітних і працюючих громадян, на роботодавців та
співробітників державної служби зайнятості.
Кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості, збільшилася
на 2% та становила 206 тисяч.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості, у порівнянні
з 2018 роком, збільшилася на 4% до 1,2 млн одиниць.
Безпосередньо в центрах зайнятості послуги державної служби зайнятості
у 2019 році отримали 2,1 млн громадян, які шукали роботу, з них, 1 млн осіб мали
статус зареєстрованого безробітного.
У 2019 році 993 тис. осіб, які шукають роботу, пройшли первинне
профілювання, з них 626 тис. безробітних пройшли поглиблене профілювання.
Кількість працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості
у 2019 році практично не змінилася та становила 826 тис. осіб, зокрема, 53% були
працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного.
Кількість безробітних, працевлаштованих на нові робочі місця з компенсацією
роботодавцю витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування становила 11,4 тис. осіб (4,0 тис. осіб, які недостатньо
конкурентоспроможні на ринку праці та 7,4 тис. осіб, які працевлаштовані
суб’єктами малого підприємства в пріоритетних видах економічної діяльності).
Кількість безробітних, які отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю та
започаткували власну справу становила 2,4 тис. осіб.
Станом на 1 січня 2020 року, соціальний супровід після працевлаштування за
підходом кейс – менеджменту здійснювався для 1,1 тис. осіб.

Середня тривалість пошуку роботи безробітними скоротилася на 5 днів та
становила 111 днів.
У 2019 році за сприяння державної служби зайнятості 139 тис. безробітних
проходили професійне навчання. Зокрема, кількість безробітних, які навчалися
у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, зросла на 14%
та становила 54 тис. осіб. Рівень працевлаштування після профнавчання становив
96%.
До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 200 тис. осіб.
Приклади видів громадських робіт: благоустрій територій, впорядкування місць
поховань, супровід інвалідів по зору, допомога сім’ям учасників АТО, роботи на
об’єктах соціальної сфери, відбудова історичних пам’яток тощо.
Станом на 1 січня 2020 року послуги державної служби зайнятості отримували
понад 1,0 млн громадян, з них 338 тис. осіб мали статус безробітного, у тому числі
285 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.
За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки
становили – 161 тис. осіб (або 48%), жінки – 177 тис. осіб (або 52%).
За віковими групами: 30% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років;
29% – у віці від 35 до 45 років; 41% – у віці понад 45 років.
За освітою: 44% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 37% –
професійно-технічну, 19% – загальну середню освіту.
За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних
30% раніше були зайняті у сільському, лісовому та рибному господарстві;
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13% – у державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні.
За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних переважають
робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (21%), працівники
сфери торгівлі та послуг, представники найпростіших професій, службовці та
керівники (по 14%).
Станом на 1 січня 2020 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до
державної служби зайнятості, зросла на 1% та становила 59 тис. одиниць.

За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується на
підприємствах переробної промисловості (19%), у сфері торгівлі (14%), на
транспорті (12%).
За професійними групами, найбільший попит роботодавців спостерігається на
кваліфікованих робітників з інструментом (23%) та на робітників з обслуговування,
експлуатації устаткування та машин (16%), працівників сфери торгівлі та послуг
(15%).
Щодо надання послуг внутрішньо переміщеним особам. Протягом
2019 року послуги державної служби зайнятості отримували 13,9 тис. внутрішньо
переміщених осіб, які отримали довідку відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», з них
10,3 тис. осіб мали статус безробітного.
Державна служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 4,4 тис. внутрішньо
переміщених осіб (ВПО).
За направленням державної служби зайнятості професійне навчання
проходили 1,4 тис. безробітних з числа ВПО. У громадських та інших роботах
тимчасового характеру взяли участь 1,0 тис. осіб.
Станом на 1 січня 2020 року статус безробітного мали 2,9 тис. ВПО, з них
2,2 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю (середній розмір якої становив
4 192 грн.).
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в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил). У 2019 року послугами
державної служби зайнятості скористалися 24,6 тис. безробітних з числа
військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній

операції (операції

об’єднаних сил) (далі – АТО (ООС)), з них 2,0 тис. осіб з інвалідністю. Допомогу по
безробіттю отримували 22,9 тис. учасників АТО (ООС).
За сприяння державної служби зайнятості у 2019 році отримали роботу
7,3 тис. осіб з числа учасників АТО (ООС), з них 326 осіб з інвалідністю.
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1,4 тис. учасників АТО (ООС), у т.ч. 78 осіб з інвалідністю.
Професійне навчання за направленням державної служби зайнятості
проходили 1,7 тис. учасників АТО (ООС), у т.ч. 99 осіб з інвалідністю.

Станом на 1 січня 2020 року, статус безробітного мали 8,7 тис. безробітних
з числа учасників АТО (ООС), з них 7,9 тис. осіб отримували допомогу по
безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 6 052 грн., що на 22%
більше, ніж станом на 1 січня 2019 року.
Щодо надання послуг особам з інвалідністю. Протягом 2019 року послуги
державної служби зайнятості отримували 47,9 тис. безробітних осіб з інвалідністю.
Кількість осіб з інвалідністю, які були працевлаштовані за сприянням
державної служби зайнятості, становила 13,8 тис. осіб, що на 5% більше, ніж
у 2019 році. На нові робочі місця з компенсацією витрат роботодавцю єдиного
внеску працевлаштовано 332 особи з інвалідністю.
Кількість осіб з інвалідністю, залучених до громадських та інших робіт
тимчасового характеру становила 6,2 тис. осіб, що на 7% більше, ніж у 2018 році.
Професійне навчання за направленням центрів зайнятості у 2019 році
проходили 4,3 тис. безробітних, що на 7% більше, ніж у 2018 році. Профорієнтація
є важливою умовою для професійного самовизначення осіб з інвалідністю.
Спеціалісти з профорієнтації здійснюють консультування щодо вибору чи зміни
професії, надають рекомендації щодо професійного вибору з урахуванням
рекомендацій медико-соціальної експертизи, професійних інтересів, нахилів та
здібностей. Профорієнтаційні послуги отримали 46,3 тис. безробітних осіб
з інвалідністю, що на 8% більше, ніж у 2018 році.
Станом на 1 січня 2020 року кількість безробітних осіб з інвалідністю
становила 17,1 тис. осіб), з них 15,1 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.
Кількість вакансій, на які могли бути працевлаштовані особи з інвалідністю (за
інформацією роботодавців), становила 6,7 тис. одиниць, що на 10% більше, ніж на
1 січня 2019 року.
Щодо надання послуг особам з числа молоді. Протягом 2019 року статус
безробітного мали 337,4 тис. осіб з числа молоді (33% загальної кількості
безробітних), допомогу по безробіттю отримували 260,9 тис. молодих осіб.
Отримували послуги державної служби зайнятості 12,6 тис. випускників
(у т.ч. 9,6 тис. випускників вищих навчальних закладів та 3,0 тис. випускників
професійно-технічних навчальних закладів).

За сприянням державної служби зайнятості знайшли роботу 282,3 тис.
молодих громадян. Зокрема, 61% були працевлаштовані оперативно до набуття
статусу безробітного.
Профорієнтаційними послугами було охоплено 319,5 тис. безробітних з числа
молоді та 1,5 млн осіб, які навчаються в різних навчальних закладах.
З метою максимального наближення професійних навичок громадян, які
шукають роботу до потреб роботодавців, розширення їх компетенцій та підвищення
конкурентності, державною службою зайнятості протягом 2019 року здійснено
професійне навчання на замовлення роботодавців 39,5 тис. безробітних у віці до
35 років.
До громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено
48,5 тис. осіб з числа молоді.
Станом на 1 січня 2020 року кількість осіб з числа молоді, які мали статус
безробітного становила 100,4 тис. осіб, з них, допомогу по безробіттю отримували
80,5 тис. осіб.
Щодо надання послуг громадянам за гендерною ознакою. Протягом
2019 року послуги державної служби зайнятості отримали 540,3 тис. жінок та
484,1 тис. чоловіків.
За сприяння державної служби зайнятості протягом 2019 року отримали
роботу 383,8 тис. жінок, а також 442,4 тис. чоловіків.
Профорієнтаційними послугами було охоплено 515,9 тис. безробітних жінок
та 465,2 тис. безробітних чоловіків.
До професійного навчання за направленням державної служби зайнятості було
залучено 62,7 тис. жінок та 75,9 тис. чоловіків.
У громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь
106,8 тис. жінок та 93,1 тис. чоловіків.
Станом на 1 січня 2020 року кількість зареєстрованих безробітних жінок
становила 177,3 тис. осіб та безробітних чоловіків – 160,9 тис.
Щодо надання послуг за місцем проживання. Протягом 2019 року послуги
державної служби зайнятості отримали 448,8 тис. мешканців сільської місцевості та
575,6 тис. жителів міських поселень.
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321,0 тис. мешканців сільської місцевості та 505,2 тис. осіб проживали у міських
поселеннях.
Профорієнтаційними послугами було охоплено 433,2 тис. безробітних з числа
сільських мешканців та 547,9 тис. безробітних що проживають у місті.
Професійне навчання проходили 73,8 тис. безробітних мешканців сільської
місцевості та 64,8 тис. безробітних жителів міських поселень.
У громадських та інших роботах тимчасового характеру у 2019 році взяли
участь 105,4 тис. мешканців сільської місцевості та 94,5 тис. жителів міста.
Станом на 1 січня 2020 року статус безробітного мали 162,2 тис. сільських
мешканців та 176,0 тис. мешканців міських поселень.

