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Державної служби зайнятості
Щодо зайнятості населення.

(17%), а також в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті
автотранспортних засобів (16%).

За останніми опублікованими даними Державної
служби статистики України, кількість зайнятого
населення в середньому за 2021 рік, у порівнянні з 2020
роком, скоротилася на 305 тис. осіб та становила 15,6 Щодо безробіття (за методологією МОП).
млн осіб. Рівень зайнятості населення скоротився з
Кількість безробітного населення (за методологією
56,2% до 55,7%.
МОП) у 2021 році зросла на 37 тис. осіб та становила
Серед жінок рівень зайнятості скоротився з 51,2% до 1,7 млн осіб. Рівень безробіття населення (за
методологією МОП) зріс з 9,5% до 9,9% робочої сили.
50,4%, серед чоловіків – з 61,8% до 61,5%.
Серед жінок рівень безробіття зріс з 9,1% до 10,2%, а
За віком, найвищий рівень зайнятості спостерігався
серед чоловіків скоротився з 9,9% до 9,6% робочої
серед громадян у віці 40-49 років (76,8%), а найнижчий –
сили.
серед осіб у віці 60-70 років (12,8%) та молоді віком 15За віком, найвищий рівень безробіття спостерігався
24 роки (24,8%).
серед молоді у віці до 25 років - 19,1%, найнижчий –
За регіонами, найвищий рівень зайнятості спостерігався серед громадян у віці 30-34 роки – 8,4%.
у
м.
Києві
(61,6%),
Харківській
(59,3%),
За регіонами, найнижчий рівень безробіття
Дніпропетровській (57,9%) та Київській (56,8%) областях, спостерігався у Харківській області (6,7%), місті Києві
а найнижчий – у Донецькій (48,9%) та Волинській (7,1%), Київській (7,2%), Одеській (7,3%) та Львівській
(48,5%) областях.
(7,7%) областях, а найвищий – у Чернігівській (12,4%),
Полтавській
(12,4%),
Волинській
(12,7%),
Щодо неформальної зайнятості населення.
Кіровоградській (13,2%), Донецькій (15,4%) та
Кількість неформально зайнятих громадян у 2021 році,
Луганській (16,0%) областях.
порівняно з 2020 роком, скоротилася на 219 тис. осіб та
Довідково:
Рівень
безробіття
в
країнах
становила 3,0 млн осіб або 19,3% зайнятого населення.
Європейського союзу скоротився з 7,5% у грудні 2020
Серед видів економічної діяльності, найбільш року до 6,3% у грудні 2021 року, зокрема серед
поширеною неформальна зайнятість була у сільському, молоді у віці до 25 років – з 18,0% до 14,3% робочої
лісовому та рибному господарствах (46%), у будівництві
сили відповідного віку.
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Щодо
запланованого
працівників.

масового

вивільнення

Протягом січня-квітня 2022 року роботодавцями було
подано
інформацію
про
заплановане
масове
вивільнення 22,6 тис. працівників, (у січні-квітні 2021
року – 100,1 тис. осіб).
За регіонами: найбільша кількість попереджених про
заплановане масове вивільнення у Полтавській (2,3 тис.),
Кіровоградській (1,7 тис.), Хмельницькій (1,5 тис.),
Харківській (1,4 тис.), Черкаській (1,3 тис.) та ІваноФранківській
(1,3 тис.) областях.
За видами економічної діяльності: із загальної кількості
попереджених про масове вивільнення 35% становили
працівники охорони здоров'я та надання соціальної
допомоги, 20% працівники державного управління й
оборони, обов'язкового соціального страхування та 10%
працівники сфери транспорту, складського господарства,
поштової та кур'єрської діяльності.
За професійними групами: серед працівників,
попереджених про вивільнення, 56% становлять
керівники, професіонали та фахівці.
Зокрема, у квітні 2022 року попередили про заплановане

масове вивільнення 4,3 тис. працівників (у квітні 2021
року – 14,9 тис. працівників),
у тому числі, 534
особи - у м. Києві, 408 осіб - в Хмельницькій області,
381 особа - в Кіровоградській області, 350 осіб - в
Сумській області. Серед попереджених про масове
вивільнення 28% становили працівники переробної
промисловості, 20% – працівники державного
управління й оборони, обов'язкового соціального
страхування.
Щодо надання
зайнятості.

послуг

Державною

службою

Послугами Державної служби зайнятості протягом
січня-квітня 2022 року скористалися 559,9 тис. осіб, з
них 495,0 тис. зареєстрованих безробітних, що на 34%
або 252,3 тис. осіб менше, ніж у відповідному періоді
минулого року. Отримували допомогу 447,1 тис. осіб
(зменшення на 33% або 223,0 тис. осіб).

Зокрема, з 1 березня поточного року зареєстровано
92,1 тис. безробітних, що на 33% відсотків менше, ніж з
1 березня минулого року.
За сприяння центрів зайнятості у січні-квітні 2022 року
працевлаштовано 103,2 тис. осіб, у тому числі 87,8 тис.
зареєстрованих безробітних, з них, понад 1 тис. осіб на
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нові робочі місця з компенсацією роботодавцям єдиного
внеску.
Зокрема, з 1 березня працевлаштовано 53,8 тис. осіб, з них
з них 47,9 тис. безробітних. Крім того, з початку березня
5,7 тис. безробітних припинили реєстрацію у зв’язку з
призивом на військову службу.
Середня тривалість пошуку роботи безробітними
скоротилася з 112 днів до 91 дня. Цей показник скоротився
в усіх регіонах, найбільш суттєво в Закарпатській (з 130 до
72 днів), Волинській (з 131 до 90 днів), Луганський (з 106
до 65 днів), Львівській (з 116 до 77 днів),
Дніпропетровській (з 120 до 83 днів), Чернівецькій (з 144
до 107 днів) областях.
За видами економічної діяльності, протягом січня-квітня
2022
року
найбільше
безробітних
громадян
працевлаштовано:
• у сільському господарстві (39%),
• у переробній промисловості (12%),
• в сфері торгівлі (12%),
• в державному управлінні та обороні (11%).

За професійними групами, найбільше безробітних
працевлаштовано з числа:
• робітників з обслуговування, експлуатації устаткування
та машин – 33% всіх працевлаштованих (тракторист,
водій, оператор заправних станцій, дорожній робітник,
токар, водій навантажувача, машиніст екскаватора);

•

•

•

представників найпростіших професій – 16%
(підсобний робітник, прибиральник, укладальникпакувальник, вантажник, комірник, двірник,
кухонний робітник, вагар);
працівників сфери торгівлі та послуг – 13%
(продавець продовольчих та непродовольчих
товарів, кухар, охоронник, молодша медична
сестра, соціальний робітник);
кваліфікованих робітників з інструментом – 9%
(слюсар-ремонтник, електрогазозварник, швачка,
електромонтер, пекар, робітник з комплексного
обслуговування й ремонту будинків, слюсар з
механоскладальних робіт, слюсар з ремонту
колісних транспортних засобів, в'язальник схемних
джгутів, монтер колії, слюсар-сантехник).

Протягом
січня-квітня 2022 року за сприяння
Державної служби зайнятості 22,3 тис. безробітних
проходили професійне навчання.
До громадських та інших робіт тимчасового характеру
залучено 12,8 тис. осіб.
Станом на 1 травня 2022 року мали статус
безробітного 283,4 тис. осіб, що на 30% менше, ніж на
відповідну дату минулого року. Отримували допомогу
по безробіттю 244,8 тис. осіб, що на 29% менше, ніж на
1 травня 2021 року.
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За статтю: у загальній кількості зареєстрованих
безробітних, чоловіки становили – 110,4 тис. осіб (або
39%), жінки – 173,0 тис. осіб (або 61%).
За віковими групами: 26% зареєстрованих безробітних
були у віці до 35 років; 29% – у віці від 35 до 44 років;
28% – у віці від 45 до 55 років; 17% – понад 55 років.
За освітою: 48% зареєстрованих безробітних мали
вищу освіту, 34% – професійно-технічну, 18% – загальну
середню освіту.
За
видами
економічної
діяльності: серед
зареєстрованих безробітних 19% раніше були зайняті у
сфері торгівлі, 16% – у сільському, лісовому та рибному
господарстві; 15% –у державному управлінні, обороні,
обов’язковому соціальному страхуванні; 14% – у
переробній промисловості.
За професійними групами, серед зареєстрованих
безробітних переважають працівники:
• сфери торгівлі та послуг – 18% (продавець, кухар,
охоронник, продавець-консультант, молодша медична
сестра, соціальний робітник, помічник вихователя,
офіціант, перукар, покоївка, бармен);
• з обслуговування, експлуатації устаткування та машин
– 16% (тракторист-машиніст сільськогосподарського
виробництва, водій, тракторист, дорожній робітник,
оператор заправних станцій, оператор/машиніст
котельні, апаратник оброблення зерна, водій
навантажувача, токар, машиніст екскаватора, машиніст
насосних установок);

• представники найпростіших професій – 14%
(підсобний
робітник,
прибиральник
службових/виробничих
приміщень,
сторож,
укладальник-пакувальник,
комірник,
вантажник,
робітник з благоустрою, кухонний робітник, двірник,
вагар, опалювач, контролер енергонагляду, мийник
посуду);
• службовці та керівники – 13% (головний бухгалтер,
менеджер із збуту, начальник відділу, менеджер
(управитель), начальник відділу, завідувач складу,
керуючий
магазином,
завідувач
господарства,
менеджер з постачання, начальник відділу поштового
зв'язку, головний економіст);
• професіонали – 10% (спеціаліст державної служби,
вчитель,
економіст,
інженер,
бібліотекар,
юрисконсульт, юрист, інспектор, агроном, соціальний
працівник, інженер-землевпорядник, фармацевт,
інженер з охорони праці, маркетолог, інженертехнолог);
• фахівці – 10% (сестра медична, вихователь,
представник торговельний, інспектор з кадрів,
механік, диспетчер, товарознавець, фельдшер, агент
торговельний, мерчендайзер, технік, експедитор).
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Станом на 1 травня 2022 року кількість вакансій,
зареєстрованих в Державній службі зайнятості,
становить 25,3 тис. одиниць, що на 60% менше, ніж на
відповідну дату минулого року (63,3 тис. одиниць), та на
8,2 тис. менше, ніж станом на початок попереднього
місяця (33,5 тис. одиниць). При цьому, кількість
вакансій, зареєстрованих в центрах зайнятості,
залишається значно більшою, ніж на сайтах з пошуку
роботу (наприклад, на сайті robota.ua станом на 1
травня 2022 року зареєстровано 14 тис. вакансій; на
сайті work.ua – 14 тис. вакансій; на сайті grc.ua – 1,4 тис.
вакансій).
Станом на 1 травня 2022 року середня заробітна плата
у вакансіях, які містяться у базі даних Державної служби
зайнятості, становила понад 9 тис. грн. Зокрема, серед
видів економічної діяльності найвищою заробітна плата
була у фінансовій та страховій діяльності (13,3 тис. грн.),
у закладах охорони здоров’я (11,3 тис. грн.), у сфері
постачання електроенергії, газу (11,0 тис. грн.), у сфері
інформації та телекомунікацій (10,8 тис. грн.), у сфері
водопостачання; каналізації, поводження з відходами
(10,6 тис. грн.), у добувній промисловості і розробленні
кар'єрів (10,5тис. грн.).
У регіональному розрізі, найбільша кількість вакансій
зареєстрована в центрах зайнятості у Львівській

області – 3,3 тис. вакансій, у Дніпропетровській області –
2,4 тис. вакансій, у Харківській області – 1,7 тис. вакансій,
у м. Києві – 1,4 тис. вакансій, у Вінницькій області – 1,3
тис. вакансій. Порівно з початком квітня, у переважній
більшості регіонів спостерігалося скорочення вакансій,
найбільш суттєве – у м. Києві, Херсонській,
Кіровоградській, Запорізькій, Чернігівській областях.
Одночасно, збільшився попит на працівників на заході
країни, зокрема, у Львівській, Івано-Франківській,
Чернівецькій, Закарпатській областях.
За видами економічної діяльності, більшість вакансій
налічується на підприємствах переробної промисловості
(24%), у сільському господарстві (15%), в оптовій та
роздрібній торгівлі (13%), у сфері охорони здоров'я та
наданні соціальної допомоги (9%), на транспорті та пошті
(8%). Протягом останнього місяця кількість вакансій
скоротилася в усіх видах економічної діяльності,
найбільш суттєво у сільському господарстві та в освіті.
У професійному розрізі, найбільше вакансій подано для
працевлаштування:
• кваліфікованих робітників з інструментом – 22% всіх
поданих
вакансій
(швачка,
електромонтер,
електрогазозварник,
слюсар-ремонтник,
слюсарсантехнік, слюсар з ремонту колісних транспортних
засобів, робітник з комплексного обслуговування
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й ремонту будинків, монтер колії, пекар, маляр);
• робітників з обслуговування, експлуатації устаткування
та машин – 21% (водій, тракторист, токар, водій
навантажувача, машиніст екскаватора, оператор
верстатів, водій трамвая, фрезерувальник, водій
тролейбуса);
• професіоналів – 13% (лікар загальної практикисімейний лікар, вчитель, спеціаліст державної служби,
інженер, фармацевт, економіст, інспектор, вихователь);
• некваліфікованих працівників – 12% (підсобний
робітник,
прибиральник
службових
приміщень,
вантажник, двірник, сторож, укладальник-пакувальник,
комірник, робітник з благоустрою, робітник з
комплексного
прибирання
будинків,
кухонний
робітник);
• працівників сфери торгівлі та послуг – 11% (продавець,
кухар, охоронник, молодша медична сестра, соціальний
робітник, офіціант, бармен, перукар, поліцейській);
• фахівців – 9% (сестра медична, вихователь, електрик
дільниці,
майстер
виробничого
навчання,
електромеханік, інспектор з кадрів, асистент вчителя,
фельдшер).
Суттєвим залишається дисбаланс між попитом та
пропозицією робочої сили. Станом на 1 травня 2022
року, в середньому по Україні, на одне вільне робоче

місце претендувало 11 безробітних, проти 6 осіб на
відповідну дату минулого року.
Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її
пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі
спостерігалася серед кваліфікованих робітників
сільського господарства (на 1 вакансію претендували
16 осіб); службовців та керівників (14 осіб), технічних
службовців (8 осіб).
У регіональному розрізі, найскладніше знайти роботу
безробітним у Херсонській області, де на 1 вільне
робоче місце претендують 86 безробітних, в
Черкаській (27 осіб), Чернігівській (25 осіб),
Миколаївській (23 особи), Донецькій (22 особи),
Запорізькій (19 осіб) областях.

Зайняте населення у віці 15-70 років
(чисельність та рівень)

15 915
тис.
56,2%
2020 р.

Рівень зайнятості, %

15 610
тис.

48,5 – 54,5

55,7%

54,6 – 56,0

2021 р.

56,1 – 61,6

Безробітне населення у віці 15-70 років
(чисельність та рівень за МОП)

1 674
тис.

1 712
тис.

9,9%

6,7 – 10,0
10,1 – 12,0

9,5%
2020 р.

Рівень безробіття, %

2021 р.

12,1 – 16,0

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років, %

За віковими групами

За місцем проживання

25,8%
24,8%

15-24
років

57,2% 56,7%
72,1%
70,4%

25-29
років

74,5%
74,0%

30-34
років

Міські поселення
2020 р.

75,3%
75,0%

35-39
років

67,9%
68,3%

50-59
років
60-70
років

Сільська місцевість
2021 р.

За статтю

76,7%
76,8%

40-49
років

54,1% 53,6%

61,8% 61,5%
51,2%
50,4%

13,2%
12,8%
Жінки
2020 р.

2021 р.

2020 р.

Чоловіки
2021 р.

Кількість та частка громадян у віці
15-70 років зайнятих
у неформальному секторі

Структура зайнятих
у неформальному секторі
за видами економічної діяльності
5,8%
45,5%

промисловість

сільське
господарство

17,4%

3 238
тис.

будівництво

3 018
тис.

20,3%

15,5%
торгівля

19,3%

4,3%

2020 р.

2021 р.

транспорт

9,3%

2,2%

інші

розміщування та
харчування

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років
(за методологією МОП), %

За місцем проживання
10,4% 10,7%
9,1%

2021 р.

2020 р.

2021 р.

2021 р.

9,9%

9,5%
6,3%

2020 р.

Україна

50-59
років

7,5%
Євросоюз

40-49
років

9,5%

9,0%

35-39
років

9,5%
9,8%

10,7%

10,3%

30-34
років

8,4%

8,2%

25-29
років

Чоловіки

В країнах Європейського союзу
та в Україні

За віковими групами

8,7%
9,4%

19,1%

19,3%

2020 р.

2020 р.

Жінки

Сільська місцевість

9,9% 9,6%

Євросоюз

Міські поселення

10,2%

Україна

9,1% 9,5%

15-24
років

За статтю

2021 р.

Кількість безробітного населення
у віці 15-70 років, тис. осіб

Кількість зайнятого населення
у віці 15-70 років, тис. осіб
16 490,0

2020 р.

2020 р.

2021 р.

2021 р.
1 805,8

1 806,0
1 712,2

15 965,5
15 755,0
15 890,7
15 422,8

І квартал

15 621,4

ІІ квартал

1 548,9
15 659,1

1 619,5

1 614,9

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

І квартал

2020 р.

2021 р.

58,2%

2021 р.
10,6%

9,9%
56,9%
55,3%

55,0%
55,2%

І квартал

ІІ квартал

56,1%

ІІІ квартал

ІV квартал

Рівень безробіття, %

10,5%
56,2%

1 766,8

15 296,6

Рівень зайнятості, %
2020 р.

1 669,0

8,6%

9,5%
10,1%

9,3%

9,2%

54,6%

ІV квартал

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

1 215

Сумська

543
540
508
499

Одеська
Вінницька
Київська
Запорізька

Луганська

282

326

564

Херсонська

Волинська

566

Тернопільська

- збільшення

348

596

Донецька

948

1 051

Україна: 22,6 тис. осіб
(зменшення на 78 тис. осіб)

Чернівецька

610

Закарпатська

665

772

Миколаївська
Рівненська

791

Чернігівська

Дніпропетровська

м. Київ

1 098

1 245

Житомирська

Львівська

1 263

Івано-Франківська

1 313

1 443

Харківська
Черкаська

1 483

1 657

Хмельницька

Кіровоградська

Полтавська
2 250

Обсяги запланованого
масового вивільнення працівників
у січні-квітні 2022 року

Зміна значення

(збільшення/зменшення
до січня-квітня 2021 року)

- зменшення

Кількість осіб, попереджених про
заплановане масове вивільнення
за видами економічної діяльності у січні-квітні 2022 року

Зміна значення

Кількість осіб

(збільшення/зменшення до січня-квітня 2021 року)
охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги

7 877
4 442

державне управління й оборона

охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги
державне управління й оборона

-9 564
-52 853

транспорт

2 216

транспорт

-719

переробна промисловість

2 100

переробна промисловість

-1 393

1 499

адміністративне обслуговування

983

освіта

721

сільське, лісове та рибне госп-во
професійна та наукова діяльність

550

246

адміністративне обслуговування
освіта
сільське, лісове та рибне госп-во
професійна та наукова діяльність

будівництво

477

будівництво

постачання електроенергії, газу

442

постачання електроенергії, газу

-3 449

Збільшення
Зменшення

-873
-1 010
-673
-3 668

торгівля та ремонт

241

торгівля та ремонт

-447

добувна промисловість

229

добувна промисловість

-203

187

водопостачання, каналізація,
поводження з відходами

-905

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-1 713

інші види діяльності

-334

водопостачаання, каналізація,
поводження з відходами
мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок
інші види діяльності

93
519

Кількість осіб, попереджених про
заплановане масове вивільнення
за професійними групами у січні-квітні 2022 року

Зміна значення

Кількість осіб

(збільшення/зменшення до січня-квітня 2021 року)
фахівці

4 959

службовці, керівники

4 297

професіонали

3 421

фахівці

службовці, керівники

професіонали

працівники сфери торгівлі та
послуг

2 266

працівники сфери торгівлі та
послуг

найпростіші професії

2 258

найпростіші професії

робітники з обслуговування
устаткування

2 161

робітники з обслуговування
устаткування

кваліфіковані робітники з
інструментом

1 573

технічні службовці
робітники сільського
господарства

1 414

227

-10 411

-20 595

-27 517
-5 573

-4 889

Зменшення

-4 058

кваліфіковані робітники з
інструментом

-2 498

технічні службовці

-1 794

робітники сільського
господарства

-223

Надання послуг
Державною службою зайнятості

у січні-квітні 2022 року

 Мали статус безробітного

495 тис. осіб

 Працевлаштовано

103 тис. осіб

з них, безробітних

 Проходили професійне навчання
з них, в ЦПТО

88 тис. осіб
22 тис. осіб
13 тис. осіб

 Брали участь у громадських роботах та інших
роботах тимчасового характеру

13 тис. осіб

 Отримували допомогу по безробіттю

447 тис. осіб

 Кількість роботодавців, які співпрацювали
з центрами зайнятості
 Кількість вакансій

53 тис. од.
173 тис. од.

Працевлаштування безробітних,
(структура, %)
у січні-квітні 2022 року

За професійними групами

За видами економічної діяльності
39,2

сільське, лісове та рибне госп-во

12,3

переробна промисловість
торгівля та ремонт

11,8

найпростіші професії

державне управління й оборона

10,6

працівники сфери торгівлі та
послуг

охорона здоров'я та надання соц. допомоги

4,1

транспорт, складське госп-во

4,0

освіта

3,8

будівництво

2,0

адміністративне обслуговування

1,9

розміщування та харчування

1,6

водопостачання та каналізація

1,4

професійна, наукова діяльність

1,3

постачання електроенергії

1,3

добувна промисловість

1,3

інше

3,4

32,9

робітники з обслуговування
устаткування та машин

кваліфіковані робітники з
інструментом
фахівці

15,7
13,2
8,9
7,9

службовці, керівники

7,4

професіонали

6,3

технічні службовці
робітники сільського та
лісового господарства

3,9
3,8

Окремі характеристики
зареєстрованих безробітних
станом на 1 травня 2022 року
КІЛЬКІСТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ БЕЗРОБІТНИХ
в ДСЗ – 283 тис. осіб (зменшення на 30%)

2,8 тис.

За статтю
61%

39%

жінки

чоловіки

до 35 років

29%
35-44 років

45%
понад 45 років

За освітою
18%

48%
вища

283
тис.

(1%)

7,3 тис.
(3%)

За віковими групами
26%

Особливі категорії

загальна
середня

16,4 тис.
(6%)

22,5 тис.
(8%)

2,4 тис.
34%
професійнотехнічна

(1%)

учасники АТО
внутрішньо переміщені
особи
особи з інвалідністю
особи, яким залишилося
10 і менше років до пенсії
випускники навчальних
закладів

Структура зареєстрованих безробітних,
станом на 1 травня 2022 року
(за віковими групами)

- чоловіки

5,5

15-24 років

тис. осіб

25-29 років

30-34 років

8,9

(5,0%)

9,5
тис. осіб

15-24 років

тис. осіб

31,4 (28,4%)
тис. осіб

31,1 (28,2%)

45-55 років
понад 55
років

25-29 років

(12,6%)

35-45 років

тис. осіб

19,0
тис. осіб

тис. осіб

(5,2%)

14,1

(8,6%)

13,9

- жінки

(17,2%)

Всього чоловіків: 110,4 тис. осіб

30-34 років

(8,1%)

тис. осіб

21,3

(12,3%)

тис. осіб

50,5 (29,2%)

35-45 років

тис. осіб

48,4 (28,0%)

45-55 років

понад 55 років

тис. осіб

29,8
тис. осіб

(17,2%)

Всього жінок: 173,0 тис. осіб

Структура безробітних,
зареєстрованих у центрах зайнятості,
станом на 1 травня 2022 року, %
За видами економічної діяльності

За професійними групами

2,1 професійна, наукова, технічна діяльність
2,2

адміністративне обслуговування

2,3

постачання електроенергії та газу

2,3

фінансова та страхова діяльність

2,8
3,5
4,0
5,4
5,6
5,7
14,2
14,6
16,2
19,1

4,3

кваліфіковані робітники
сільського господарства

6,2

технічні службовці

розміщення й харчування
8,7

освіта
будівництво
охорона здоров’я та
надання соціальної допомоги

9,9

10,3

кваліфіковані робітники
з інструментом
професіонали
фахівці

інші види діяльності
транспорт
переробна промисловість

13,0

службовці та керівники

13,9

найпростіші професії

державне управління
сільське господарство
торгівля та ремонт
транспортних засобів

16,0
17,7

робітники з обслуговування,
експлуатації устаткування
працівники сфери торгівлі та послуг

Структура безробітних, які отримували допомогу
станом на 1 травня 2022 року

131 тис. осіб (53%)
від заробітної
плати та
страхового стажу
(від 1 800 до
9 924 грн.)

56 тис. осіб (23%)
у мінімальному
розмірі
(1 000 грн.)

245

тис. осіб

КІЛЬКІСТЬ БЕЗРОБІТНИХ,
ЯКІ ОТРИМУВАЛИ ДОПОМОГУ
245 тис. осіб
(зменшення на 29%)

–

58 тис. осіб (24%)
у підвищеному
мінімальному
розмірі
(1 800 грн.)

Кількість безробітних, які отримували допомогу, тис. осіб

у мінімальному розмірі
у підвищеному мінімальному розмірі

402 418 416 385
346 323
88 90 88 85
293
272 257
45
87
59
58
239
86
214 223
76 70 51
74
45
93 55
58 64 40 47 43 44
55 43
256 283 269 226
166 182 159 138 166 147
116 136
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

2021 рік

від заробітної плати та страхового стажу

261 278 276 250 245
55 65 47 46 56
53 44
78 89
58
128 124

176 160 131

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05

2022 рік

Структура вакансій,
зареєстрованих в центрах зайнятості,
станом на 1 травня 2022 року, %
За видами економічної діяльності
1,8 добувна промисловість
2,0 професійна, наукова та технічна
діяльність
2,3
розміщення й харчування
2,3
3,3
3,4
3,5
3,7
4,1
5,0

8,2
8,8
12,5

водопостачання; каналізація
адміністративне обслуговування
постачання електроенергії, газу, пари

За розмірами заробітної плати

від 9 001 до
11 000 грн.;

державне управління
транспорт
охорона здоров’я та
надання соціальної допомоги
торгівля та ремонт
транспортних засобів

у мінімальному
розмірі;

25

25%

тис. од.

13%

від мінімального
розміру до 7 000 грн.;

від 7 001 до
9 000 грн.;

19%

23%

За професійними групами
3,4
3,4

освіта

7%

13%

будівництво
інші види діяльності

понад 15 000 грн.;

від 11 001 до
15 000 грн.;

5,1
8,9
11,2
11,6
13,1

15,5

сільське, лісове та рибне
господарство

21,3

23,6

переробна промисловість

22,0

кваліфіковані робітники
сільського господарства

технічні службовці
службовці та керівники
фахівці
працівники сфери торгівлі та послуг
найпростіші професії
професіонали
робітники з обслуговування,
експлуатації устаткування
кваліфіковані робітники
з інструментом

Найбільш популярні професії на ринку праці

кваліфіковані робітники з
інструментом

робітники з обслуговування,
експлуатації устаткування та
машин
професіонали

некваліфіковані працівники
працівники сфери торгівлі та
послуг

фахівці








швачка,
електромонтер,
електрогазозварник,
слюсар-ремонтник,
слюсар-сантехнік,
слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів,






водій,
тракторист,
токар,
водій навантажувача,



















лікар загальної практикисімейний лікар,
вчитель,
інженер,
фармацевт,
підсобний робітник,
прибиральник службових
приміщень,
вантажник,
двірник,
продавець,
кухар,
охоронник,
молодша медична сестра,
соціальний робітник,
сестра медична,
вихователь,
електрик дільниці,
майстер виробничого
навчання,





















робітник з комплексного
обслуговування й ремонту
будинків,
монтер колії,
пекар,
маляр
водій трамвая,
водій тролейбуса
оператор верстатів,
машиніст екскаватора,
дорожній робітник,
фрезерувальник






вихователь,
практичний психолог,
економіст,
іспектор,
спеціаліст державної служби
сторож,
комірник,
робітник з благоустрою,
робітник з комплексного
прибирання будинків
офіціант,
поліцейський,
перукар,
бармен






електромеханік,
інспектор з кадрів,
асистент вчителя,
фельдшер

Заробітна плата у вакансіях
за професійними групами
станом на 1 травня 2022 року, грн.

7 201

найпростіші професії

7 330

кваліфіковані робітники
сільського господарства

7 448
7 472
8 907
9 562
9 618
10 481
11 053

Україна
(у середньому)
9 103 грн.

працівники сфери
торгівлі та послуг
технічні службовці
фахівці
кваліфіковані робітники з інструментом

робітники з обслуговування,
експлуатації устаткування
законодавці, службовці, керівники
професіонали

Кількість зареєстрованих безробітних, кількість
вакансій та кількість претендентів на 1 вакансію,
станом на 1 травня 2022 р.
КІЛЬКІСТЬ БЕЗРОБІТНИХ,
на 1 ВАКАНСІЮ: 11 осіб

За професійними групами

(збільшення на 5 осіб)

50,1

45,2

28

39,5

8

14

17,5

4

12,2

кількість безробітних, тис. осіб

8

5,6

5,4

0,9

кваліфіковані робітники
сільського господарства

2,8

працівники сфери торгівлі та
послуг

0,8

технічні службовці

2,2

фахівці

3,3

професіонали

службовці та керівники

1,3

14

24,6

кількість вакансій, тис. од.

2,9

найпростіші професії

18

13

робітники з обслуговування та
експлуатації устаткування

22

29,2

28,1

кваліфіковані робітники з
інструментом

36,9

навантаження на 1 вакансію, осіб

Кількість зареєстрованих безробітних, кількість
вакансій та кількість претендентів на 1 вакансію,
станом на 1 травня 2022 р.
За видами економічної діяльності

КІЛЬКІСТЬ БЕЗРОБІТНИХ,
на 1 ВАКАНСІЮ: 11 осіб
(збільшення на 5 осіб)

48,6
34

11

10

7

9

5,7

8,9

14,6

кількість безробітних, тис. осіб

кількість вакансій, тис. од.

0,5

0,8

1,2

13,6
1,0

Освіта

0,2

Державне управління й оборона

2,1

Адміністративне та допоміжне
обслуговування

0,2

5,2

Професійна, наукова та технічна
діяльність

5,8

Операції з нерухомим майном

3,4
0,6
0,1

Інформація та телекомунікації

2,1

Розміщування й харчування

3,2

Транспорт

0,9

7,1

Фінансова та страхова діяльність

10,2

10

9

6

2,2 1,7

0,2

2,0
0,2

навантаження на 1 вакансію, осіб

Надання інших видів послуг

12
7

Торгівля та ремонт

6,0 5,9
2,6
0,6
0,9

31

Мистецтво, спорт

15

4

Будівництво

7

11

Водопостачання; каналізація

0,5

Добувна промисловість

Сільське господарство

3,9 2,6

6

Постачання електроенергії, газу, пари

5

Переробна промисловість

11

37,2

29

36,0

Охорона здоров'я

41,2

