
 

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо ситуації на ринку праці  

Ринок праці знаходиться під впливом геополітичної ситуації та 

економічного стану України і наразі характеризується наступними чинниками: 

Чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років, у порівнянні                           

з І кварталом 2013 року, зменшилася на 683,3 тис. осіб  та становила 19,4 млн. 

осіб.  

Рівень зайнятості населення знизився з 59,3% у І кварталі 2013 року 

до 57,6%  у І кварталі 2014 року. Зниження рівня зайнятості відбулося в усіх 

регіонах. Найвищий рівень зайнятості спостерігався у м. Києві (62,1%) та 

Дніпропетровській (60,2%) області, а найнижчий - в Івано-Франківській та 

Тернопільській областях (відповідно, по 53,2%). 

Зростає зайнятість у неформальному секторі економіки. В середньому 

по Україні серед зайнятого населення кожен четвертий або майже 5 млн. осіб, 

працювали без офіційного оформлення трудових відносин. В той же час, в 

Чернівецькій області у неформальному секторі  працювали більше половини 

усього зайнятого населення, в Тернопільській, Івано-Франківській, 

Закарпатській та Рівненській областях – понад 40%. Основними видами 

економічної діяльності, де поширена неформальна зайнятість, залишаються 

сільське господарство, будівництво, торгівля, ремонт автотранспортних засобів, 

тимчасове розміщування й організація харчування. 

Середньооблікова кількість штатних працівників у червні 2014 року 

скоротилася на 343 тис. осіб, у порівнянні з відповідним періодом 2013 року, 

та становила 9 млн. 368 тис. осіб. Скорочення відбулося майже в усіх регіонах. 

Найскладніша ситуація склалася у Луганській та Донецькій областях, де  

проводиться  антитерористична операція.  За винятком зазначених областей, 

суттєве скорочення кількості працівників спостерігалося у Запорізькій області 

– на 13 тис., в Одеській області – на 16 тис., у Харківській області – на 17 тис.,  

Дніпропетровській області - на 33 тис., а також у  м. Києві - на 54 тис. осіб. 

Кількість договорів між фізичними особами-підприємцями та 

найманими працівниками станом на 1 серпня 2014 року зменшилася на 

54 тисячі, у порівнянні з відповідною датою 2013 року, та становила 

787,8 тисяч. Зменшення кількості відповідних договорів відбулося в усіх 



регіонах, зокрема у Харківській області – на 4 тисячі, у Луганській – на 8 тисяч, 

у Донецькій – майже на 14 тисяч. 

Роботодавцями заявлено про заплановане масове вивільнення                    

майже 145 тис. працівників, найбільше - в Чернігівській області – 7 тис. осіб, у 

Одеській – 7,5 тис. осіб, у Харківській області  – 8,8 тис. осіб,  у Запорізькій 

області – 10,2  тис. осіб,  у Дніпропетровській області  -  11,2 тис. осіб, у 

Донецькій області – 13,1 тис. осіб,  а також у м. Києві – понад 26 тис. осіб. 

Кількість працівників, переведених з економічних причин на 

неповний робочий день (тиждень) у І півріччі 2014 року зросла на 

101,5 тисячі і становила 717 тисяч, або 7,9% працівників. Зростання кількості 

працюючих у скороченому режимі відбулося у переважній більшості регіонів, 

зокрема у Сумській, Полтавській та Донецькій областях цей показник 

збільшився на половину, у  м. Києві – більше, ніж на дві третини, а у 

Вінницькій Харківській областях – у 2 рази. 

Найбільш поширеною ця форма зайнятості є у Кіровоградській, 

Полтавській  та Запорізькій областях, де у скороченому режимі працювало від 

10% до 13% працівників. 

Чисельність безробітних в середньому у І кварталі 2014 року 

збільшилася на 127,4 тис. осіб і становила 1,9 млн. осіб.  

Рівень безробіття населення, визначений за методологією 

Міжнародної організації праці (МОП), зріс з 8,0% до 8,8% економічно 

активного населення. Зростання рівня безробіття відбулося в усіх регіонах. 

Найвищий рівень безробіття спостерігався у Житомирській, Тернопільській 

(відповідно, по 11,1%) та Чернігівській областях (11,0%). 

В усіх галузях економіки спостерігається скорочення потреби 

роботодавців у працівниках. Кількість вакансій, поданих роботодавцями 

центрам зайнятості, станом на 1 серпня 2014 року становила 48,8 тисяч, що на 

третину менше, ніж на відповідну дату минулого року. Зменшення кількості 

вакансій відбулося в усіх регіонах.  

В середньому по Україні на одне вільне робоче місце претендували 

9 шукачів роботи. У регіональному розрізі, найвище навантаження на одну 

вакансію спостерігається у  Запорізькій області – 23 особи, Хмельницькій 

області – 25 осіб, у Черкаській та Івано-Франківській областях, відповідно, 

29 та 37 осіб. 

Нестача вільних робочих місць спостерігається для представників всіх 

розділів професій, зокрема на одне вільне робоче місце претендували: серед 



кваліфікованих робітників з інструментом – 5 осіб, серед професіоналів – 6, 

серед осіб без спеціальної підготовки – 8, серед фахівців – 9, серед працівників 

торгівлі та сфери послуг, а також серед робітників з обслуговування 

технологічного устаткування, відповідно, – по 11 осіб, серед технічних 

службовців – 14, серед законодавців, вищих державних службовців, керівників, 

менеджерів – 15, а серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 

19 осіб. 

Незважаючи на складну ситуацію на ринку праці, завдяки підвищенню 

результативності співпраці з роботодавцями та розгортанню активних програм 

сприяння зайнятості, протягом січня-липня 2014 року працевлаштувалися  

318,0 тис. осіб, з числа зареєстрованих безробітних, що  на 11 тисяч більше, ніж 

у відповідному періоді 2013 року. Рівень працевлаштування безробітних в 

середньому по Україні зріс з 30,1% у  січні-липні 2013 року до 31,3% у січні-

липні 2014 року. 

Кількість безробітних, які започаткували власну справу за рахунок 

отримання допомоги по безробіттю одноразово, збільшилася з 8,6 тис. осіб                      

у січні-липні 2013 року до 10,5 тис. осіб у січні-липні 2014 року.  

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат єдиного внеску 

працевлаштовані 8,8 тис. безробітних, в тому числі 3,3 тис. осіб, які 

недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та 5,5 тис. осіб, які 

працевлаштовані на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної 

діяльності. 

Крім того, за направленням служби зайнятості було працевлаштовано            

134,2 тис. осіб з числа інших категорій громадян (осіб, які навчаються, бажають 

змінити роботу, пенсіонерів тощо).  

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня 

вимогам роботодавців, за направленням служби зайнятості у січні-липні 2014 

року професійне навчання проходили 135,3 тис. безробітних.  

Рівень працевлаштування після закінчення профнавчання зріс з 81,1%                  

у  січні-липні  2013 року до 87,7% у  січні-липні  2014 року. 

Упродовж 7 місяців 2014 року у громадських роботах та інших роботах 

тимчасового характеру взяли участь 149,4  тис. безробітних, що у 1,2 рази  

більше, ніж у відповідному періоді 2013 року. 

Для підтримання конкурентоспроможності осіб старше 45 років на ринку 

праці у січні-липні 2014 року ваучер на навчання та підвищення кваліфікації 

отримали 3,3  тис. осіб. 



Станом на 1 серпня 2014 року, кількість зареєстрованих безробітних 

становила 433,5 тис. осіб, з них отримували допомогу по безробіттю                  

342,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у липні 2014 року 

становив 1 201 грн. 

 

 

 

 

 


