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Державна служба статистики України 
Головне управління статистики у Закарпатській області 

 

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики  
 
вул.Гойди, 11, м.Ужгород, 88008, Україна 
тел.: (0312) 61-34-02  

 

електронна пошта: stat@uz.ukrstat.gov.ua 
веб-сайт: www.uz.ukrstat.gov.ua 
 

 

 
 
 
СКОРОЧЕННЯ   
грн – гривня 
тис. – тисяча 
м – метр 
м2 – квадратний метр 
м3 – кубічний метр 
р.– рік 
п.р. – поточний рік 
од – одиниць 
% – відсоток 
млн. – мільйон 
міс – місяць 
 

 
 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
Тире (–) – явищ не було 
Крапки (...) – відомості відсутні 
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть 

бути виражені використаними у таблиці розрядами 
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має 

сенсу  
“з них”, “у тому числі” – наведено не всі доданки загальної суми 
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 

вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 
конфіденційності статистичної інформації. 

 

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових 
пояснюється округленням даних. 
 

 

 

 

© Головне управління статистики у Закарпатській області, 2019 
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело. 
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У комплексній економічній доповіді "Ринок праці у 2018 році" 

розглянуто питання зайнятості найманих працівників, показників 

зареєстрованого ринку праці, рівень безробіття, створення нових робочих місць 

та працевлаштування. 

Комплексну економічну доповідь підготовлено за інформацією державної 

служби зайнятості, за даними статистичної звітності за формами № 1-ПВ 

(місячна) "Звіт із праці", № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці" та за результатами 

вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної 

активності, що проводиться відповідно до рекомендацій Міжнародної 

організації праці (МОП). 

Наведені дані охоплюють напрямки зі статистики ринку праці, зокрема з 

питань щодо зайнятості населення. 

Інформація наведена в узагальненому вигляді за видами економічної 

діяльності, по містах та районах області, регіонах України.  

Окремі явища проілюстровані діаграмами та табличними матеріалами. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідальний за випуск: 
Начальник відділу аналізу даних  
демографічної та соціальної статистики  
Яцкулич Н.П., тел. 61-34-02 
 
Виконавець: 
Головний спеціаліст-економіст 
Мицьо Т.І. 
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За даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань 
економічної активності середньомісячна кількість економічно активного 
населення віком 15–70 років в області у 2018р. становила 558,5 тис. осіб, з яких 
502,4 тис. були зайняті економічною діяльністю, а решта (56,1 тис.) – безробітні, 
тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за 
допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення (за 
методологією МОП) у віці 15–70 років становив 54,5%, а в працездатному віці – 
61,6%. Рівень безробіття серед економічно активного населення у віці  
15–70 років склав 10,0%, а в працездатному віці – 10,3% (по Україні1 – 8,8% і 
9,1% відповідно).  

 
Рівень безробіття (за методологією МОП) 

населення у віці 15–70 років¹ у 2018 році 
(у % до економічно активного населення відповідного віку) 
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1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
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Cередньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ і 

організацій1 (далі – підприємства) у 2018р. становила 162,4 тис. осіб, що на 1,6% 
менше, ніж у 2017р.  

Упродовж 2018р. на підприємства було прийнято 39,1 тис. осіб, тоді як 
звільнено 46,9 тис. осіб (відповідно 24,1% та 28,9% середньооблікової кількості 
штатних працівників). Суттєве перевищення рівня вибуття над рівнем прийому 
зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій (на 19,0 в.п.), у фінансовій 
та страховій діяльності (на 16,4 в.п.), у сфері надання інших видів послуг (на 
12,5 в.п.), у будівельних організаціях (на 10,9 в.п.), у сфері оптової та роздрібної 
торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (на 8,3 в.п.) та на 
підприємствах сільського господарства, лісового господарства та рибного 
господарства (на 8,1 в.п.). Слід зазначити, що переважна більшість працівників 
(89,7%) залишили робочі місця з причин плинності кадрів. Протягом 2018р. із 
причин реорганізації, скорочення штатів було звільнено 3,9 тис. осіб, або 8,2% 
вибулих. Найбільші обсяги скорочення штатів спостерігались у галузі охорони 
здоров’я та надання соціальної допомоги (на 1176 осіб), у сфері оптової та 
роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (на 
798 осіб), в освіті (на 697 осіб), у промисловості (на 495 осіб), у державному 
управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні (на 158 осіб), у 
сфері інформації та телекомунікацій (на 138 осіб) та на підприємствах 
сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (на 
104 особи).  

Середньооблікова кількість штатних працівників у грудні 2018р. становила 
160,5 тис. осіб та зменшилася порівняно з листопадом на 0,7%. Значне зменшення 
даного показника спостерігалося на підприємствах сільського господарства, 
лісового господарства та рибного господарства, у сфері охорони здоров’я та 
надання соціальної допомоги, в організаціях, що здійснюють діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного обслуговування, а також у фінансовій та 
страховій діяльності (на 2,5–1,4%). 

За ІV квартал 2018р. кількість працівників, які працювали в режимі 
неповного робочого дня (тижня), становила 0,9 тис. осіб, або 0,6% 
середньооблікової кількості штатних працівників, ще 0,5 тис. осіб, або 0,3% 
відповідно, знаходились у відпустках без збереження заробітної плати.  

Розміри вимушеної неповної зайнятості за ІV квартал 2018р. 
характеризують дані, наведені у діаграмі. 

  
  

1 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із 
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
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Рівень вимушеної неповної зайнятості за окремими видами 
економічної діяльності у ІV кварталі 2018 року 

(у % до кількості штатних працівників відповідного виду діяльності) 
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За даними Закарпатського обласного центру зайнятості впродовж 2018р. 
16,7 тис. осіб мали статус безробітного. 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2018р. становила 
4,6 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 81,5% осіб, які мали статус 
безробітного на кінець місяця.  

Із загальної кількості безробітних 64,8% складали жінки. 
Структура зареєстрованих безробітних за окремими соціальними групами 

наведена в таблиці. 
 

Кількість зареєстрованих безробітних  
на кінець грудня 2018р. 

у % до 

 

осіб 
листопада 2018р. грудня 2017р. 

 

Безробітні – всього 4610 105,5 88,5
з них  
жінки 2988 102,9 89,1
молодь у віці до 35 років 1505 105,3 85,4
особи, які проживають  
у сільській місцевості 2570 106,2 83,3
особи, які мають додаткові 
гарантії у сприянні 
працевлаштуванню 1724 103,2 88,8

 
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець грудня 

2018р. становив 0,6% населення працездатного віку, у сільській місцевості та 
міських поселеннях він становив 0,5% та 0,7% відповідно. 

У грудні 2018р. порівняно з листопадом спостерігалося збільшення 
обсягів зареєстрованого безробіття у більшості районів області, крім 
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Великоберезнянського, Іршавського, Міжгірського, Перечинського районів та 
м.Ужгород. 

 
Кількість зареєстрованих безробітних, на кінець місяця 

у % до грудень 2018р., 
осіб листопада 

2018р. 
грудня 
2017р. 

   

Закарпатська область 4610 105,5 88,5
м.Ужгород 341 98,6 95,3
Берегівський1 166 109,2 83,8
Великоберезнянський 193 97,0 86,5
Виноградівський 279 102,6 87,7
Воловецький 247 116,0 71,8
Іршавський 373 94,4 82,3
Міжгірський 370 98,1 67,9
Мукачівський1 493 103,4 101,4
Перечинський 148 93,7 107,2
Рахівський 515 113,9 89,6
Свалявський 104 103,0 99,0
Тячівський 984 114,2 89,4
Ужгородський1 177 111,3 105,4
Хустський1 220 105,8 111,1
 

 
  
  

1 Включаючи, відповідно, міста Берегово, Мукачево, Чоп та Хуст. 
 
Структура складу зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2018р.: 
– за статтю, у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки 

становили – 1,6 тис. осіб (або 35,2%), жінки – 3,0 тис. осіб (або 64,8%);  
– за віковими групами, 32,7% зареєстрованих безробітних були у віці до 

35 років; 29,4% – у віці від 35 до 45 років; 37,9% – у віці понад 45 років;  
– за освітою, 39,4% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту,  

15,3% – професійно-технічну, 44,5% – загальну середню освіту та 0,8% − 
початкову; 

– за видами економічної діяльності, із загальної кількості зареєстрованих 
безробітних 18,5% раніше були зайняті в промисловості,  17,5% – в оптовій та 
роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, 14,4% – у 
державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні, 
12,2% – у сільському, лісовому та рибному господарстві, 4,4% – у сфері 
тимчасового розміщування й організації харчування, решта були зайняті в 
інших видах економічної діяльності або раніше не працювали;  

– за професійними групами переважають представники найпростіших 
професій та особи без професії (18,1%), працівники сфери торгівлі та послуг 
(16,4%), законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери 
(управителі) (12,7%), кваліфіковані робітники сільського та лісового 
господарств, риборозведення та рибальства (10,0%), кваліфіковані робітники з 
інструментом (9,8%), фахівці (9,7%), робітники з обслуговування, експлуатації 
та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання 
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устаткування та машин (9,6), професіонали (8,6%) та технічні службовці (5,1%). 
Серед безробітних, які вже мали професійний досвід, кожен п’ятий 

раніше працював у промисловості та у сфері оптової та роздрібної торгівлі; 
ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, 16,5% – у сфері державного 
управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, 13,9% – у 
сільському, лісовому та рибному господарстві. 

Середня тривалість зареєстрованого безробіття на кінець 2018р. 
становила 3 місяці. Лише 0,4% безробітних шукали роботу за допомогою 
державної служби зайнятості понад рік, для 55,2% безробітних пошук тривав до 
трьох місяців, для 27,1% – від 3 до 6 місяців,  для 17,3% – від 6 до 12 місяців.  

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 
безробіттю у грудні 2018р., становила 2,6 тис. осіб. Середній  
розмір допомоги по безробіттю становив 2527 грн, що складає  
67,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати у грудні 
2018р. (3723 грн). 

У 2018р., у порівнянні з 2017р., кількість роботодавців, які 
співпрацювали з центрами зайнятості області, збільшилася на 5,4% та 
становила 5,1 тис. Протягом року вони проінформували центри зайнятості про 
наявність 24,0 тис. вакансій, що на 7,3% більше, ніж у 2017р. 

За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічувалось на 
підприємствах переробної промисловості (32,2%), в оптовій та роздрібній торгівлі; 
ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (17,2%), в освіті (10,2%),  
у транспортній галузі, складському господарстві, поштовій та кур’єрській 
діяльності (7,1%), тимчасовому розміщуванні й організації харчування (5,6%),  
у сільському, лісовому, рибному господарстві та у державному управлінні й 
обороні (по 5,1%). 

У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігався: на 
робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 
устаткування та машин – це водії автотранспортних засобів, оператори 
котельні, складальники, виробники джгутів, слюсарі-складальники 
радіоелектронної апаратури, машиністи (кочегари) котельної, оператори 
виробничої дільниці, оператори заправних станцій, розподілювачі робіт, 
дорожні робітники, складальники виробів з деревини; на кваліфікованих 
робітників з інструментом – це швачки, в’язальники схемних джгутів, 
верстатники деревообробних верстатів, монтери кабельного виробництва, 
пекарі, укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини, контролери 
якості, обробники виробів, сортувальники матеріалів та виробів з деревини, 
слюсарі-сантехніки, слюсарі-ремонтники, монтери колії, розкрійники тощо. 
Також були затребуваними працівники сфери торгівлі та послуг – продавці, 
кухарі, охоронники, бармени, офіціанти, молодші медичні сестри, покоївки, 
помічники вихователя тощо, у сільськогосподарському секторі – робітники на 
лісокультурних (лісогосподарських) роботах, лісоруби, овочівники, 
навальники-штабелювальники деревини, озеленювачі. 
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Залишався попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи – 
бухгалтерів, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, сестер медичних, 
вихователів, спеціалістів держаної служби, фармацевтів, економістів, майстрів лісу, 
фахівців, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів, агентів 
комерційних, вихователів дошкільного навчального закладу, представників 
торговельних.  

Серед службовців, керівників, менеджерів затребуваними були 
менеджери (управителі) зі збуту, головні бухгалтери, завідувачі господарства та 
менеджери (управителі). 

Серед найпростіших професій найбільш затребувані підсобні робітники, 
прибиральники службових, виробничих приміщень та територій, вантажники, 
опалювачі, сторожі, кухонні робітники, укладальники-пакувальники, двірники, 
комірники, робітники з благоустрою. 

Інформація щодо попиту на робочу силу та її пропозиції за професійними 
групами наведена в таблиці. 

(на кінець грудня) 

Кількість 
зареєстрованих 
безробітних, 

осіб 

Кількість  
вакансій, од 

Навантаження 
зареєстрованих 
безробітних 

на вільне робоче місце 
(вакантну посаду), 

осіб 

 

2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 
 

Усього 4610 5210 1164 802 4 6

Законодавці, вищі державні 
службовці, керівники, менеджери 
(управителі) 585 602 45 34 13 18

Професіонали 397 367 68 42 6 9

Фахівці 449 458 111 68 4 7

Технічні службовці 237 230 80 39 3 6

Працівники сфери торгівлі та 
послуг 757 913 221 130 3 7

Кваліфіковані робітники 
сільського та лісового 
господарств, риборозведення  
та рибальства 462 561 9 25 51 22

Кваліфіковані робітники з 
інструментом 450 583 341 221 1 3

Робітники з обслуговування, 
експлуатації та контролювання  
за роботою технологічного 
устаткування, складання 
устаткування та машин 441 425 182 160 2 3

Найпростіші професії та особи 
без професії 832 1071 107 83 8 13
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На кінець грудня 2018р. у базі даних служби зайнятості налічувалося 
1,2 тис. вакансій, що на 45,1% більше, ніж на кінець 2017р. Крім того, у базі 
даних містилася інформація про 642 пропозиції роботи, отримані з інших 
джерел. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на вільне робоче місце 
(вакантну посаду) на кінець грудня 2018р. становило 4 особи (на кінець грудня 
2017р. – 6 осіб). 

За професійними групами, найбільше претендентів на одну вакансію було 
серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, 
риборозведення та рибальства (51 особа), законодавців, вищих державних 
службовців, керівників, менеджерів (управителів) (13 осіб), а найменше – серед 
робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 
технологічного устаткування, складання устаткування та машин (2 особи) та 
кваліфікованих робітників з інструментом (1 особа). 

В адміністративно-територіальному розрізі навантаження зареєстрованих 
безробітних на вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець грудня 2018р. 
коливалося від однієї особи у м.Ужгород до 37 осіб у Міжгірському районі. 
Зменшення цього показника порівняно з груднем 2017р. спостерігалось у 
м.Ужгород та майже в усіх районах області, крім Воловецького, Міжгірського, 
Перечинського та Тячівського.  

 

Кількість вакансій 

Навантаження зареєстрованих 
безробітних на вільне робоче 
місце (вакантну посаду), осіб 

на кінець 
грудня 

2018р., од 

у % до  
грудня 
2017р. 

на кінець  
грудня 
2018р. 

довідково:  
на кінець  

грудня 2017р. 
 
Закарпатська область 1164 145,1 4 6
м.Ужгород 276 240,0 1 3
Берегівський¹ 92 176,9 2 4
Великоберезнянський 9 300,0 21 74
Виноградівський 126 99,2 2 3
Воловецький 35 46,1 7 5
Іршавський 20 125,0 19 28
Міжгірський 10 58,8 37 32
Мукачівський¹ 157 193,8 3 6
Перечинський 32 68,1 5 3
Рахівський 96 184,6 5 11
Свалявський 53 129,3 2 3
Тячівський 67 62,6 15 10
Ужгородський¹ 84 271,0 2 5

Хустський¹ 107 289,2 2 5
 

  
  

1 Включаючи, відповідно, міста Берегово, Мукачево, Чоп та Хуст. 
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Середній розмір заробітної плати у вакансіях на 1 січня 2019р. становив 
6,0 тис.грн (на 1 січня 2018р. – 4,7 тис.грн), у 86,0% вакансій розмір заробітної 
плати – вище мінімальної. 

Серед адміністративно-територіальних одиниць області найбільшу 
заробітну плату пропонували роботодавці Ужгородського району – в 
середньому 8,9 тис.грн, Берегівського району – 7,8 тис.грн, м.Ужгород –  
6,4 тис.грн, Перечинського та Виноградівського районів – по 6,2 тис.грн.  

Найвищий розмір оплати праці пропонувався за вакансіями для 
службовців, керівників, менеджерів, професіоналів та фахівців: для головного 
редактора (14,0 тис.грн), завідувача редакції (13,0 тис.грн), мерчендайзера 
(12,0 тис.грн), майстра майданчика наливних естакад (11,4 тис.грн), головних 
енергетиків (11,3 тис.грн), керуючого відділенням (11,0 тис.грн), інженера 
засобів радіо та телебачення (11,0 тис.грн), механіка з ремонту устаткування 
(10,3 тис.грн.), оперуповноваженого (10,1 тис.грн), для продюсера, менеджера 
(управителя) з туризму, інженера-будівельника (по 10,0 тис.грн), для 
начальників відділів (від 9,8 до 10,0 тис.грн). 

Також високий рівень заробітної плати пропонувався кваліфікованим 
робітникам з інструментом та робітникам з обслуговування та експлуатації 
устаткування і машин: для електромонтера лінійних споруд електрозв’язку та 
проводового мовлення, плавильника металів та сплавів, дорожнього робітника 
(по 12,0 тис.грн), машиніста компресорних установок (11,4 тис.грн), 
формувальника машинного формування, виробників джгутів (по 11,0 тис.грн), 
фрезерувальників, шліфувальника, завантажувача-вивантажувача (10,0 тис.грн), 
термообробників швацьких виробів (9,5 тис.грн),  операторів виробничої 
дільниці, машиніста крана (по 9,0 тис.грн), токаря-розточувальника 
(8,9 тис.грн), в’язальників схемних джгутів, кабелів та шнурів (8,8 тис.грн), 
газорізальника (8,5 тис.грн). 

У 2018р. загальна кількість осіб, працевлаштованих за сприяння обласної 
служби зайнятості, становила 20,6 тис. осіб, що на 0,7% більше від обсягів 
2017р. При цьому, 69,6% з них були працевлаштовані оперативно, до надання 
статусу безробітного.  

З числа колишніх безробітних 22,2% знайшли роботу в оптовій та 
роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, 19,4% − у 
переробній промисловості, 15,1% − в освітній галузі, 9,8%  − у сільському та 
лісовому господарстві, 7,3% – у сфері тимчасового розміщування й організації 
харчування, 5,4% − у державному управлінні й обороні, обов’язковому 
соціальному страхуванні.  



 12

Протягом 2018р. статус безробітного мали 5,7 тис. осіб з числа молоді 
(34,2% загальної кількості безробітних), допомогу по безробіттю отримували  
4,6 тис. молодих осіб.  

Серед безробітних у віці до 35 років, 85,4% до реєстрації у службі 
зайнятості мали професійний досвід. З них 23,8% раніше працювали в оптовій 
та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів,  19,6% – 
у сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального 
страхування, 15,6% – у переробній промисловості, 10,6% – у сільському, 
лісовому та рибному господарстві, 5,5% – у сфері тимчасового розміщування й 
організації харчування, 3,6% − у будівництві, 3,3% − в охороні здоров’я та 
наданні соціальної допомоги, 2,9% − у транспортній галузі та 2,9% – в освіті. 
Решта громадян з різних причин не була зайнята більше одного року або 
відносилась до випускників навчальних закладів різних типів, що не мали 
професійного досвіду.  

У 2018р. кількість випускників, що отримували послуги державної 
служби зайнятості становила 138 осіб (у т.ч. 123 випускники закладів вищої 
освіти, 8 випускників професійно-технічних навчальних закладів та 
7 випускників середніх загальноосвітніх шкіл).   

За направленням державної служби зайнятості у 2018р. знайшли роботу 
8,3 тис. молодих громадян, з них 6,5 тис. були працевлаштовані оперативно, до 
набуття статусу безробітного. 

Протягом 2018р. послугами державної служби зайнятості в Закарпатській 
області скористався 351 безробітний з числа військовослужбовців, які брали 
участь в антитерористичній операції (АТО), з них 36 осіб з інвалідністю. 
Допомогу по безробіттю отримували 325 учасників АТО. 

На кінець грудня 2018р. статус безробітного мали 98 учасників АТО, з 
них 87 осіб отримували допомогу по безробіттю. Середній розмір допомоги 
становив 5203 грн, що на 1575 грн більше, ніж станом на кінець грудня 2017р. 

Серед учасників АТО більше половини (53,1%) – особи віком до 35 років, 
31,6% – особи від 35 до 45 років, 15,3% – старше 45 років. 

За сприяння державної служби зайнятості у 2018р. отримали роботу 
85 учасників АТО, з них за направленням служби зайнятості працевлаштовані 
60 безробітних та 4 особи – до надання статусу безробітного.  

За професійними групами, майже третина учасників АТО 
працевлаштувалися на посади державних службовців, керівників, менеджерів, 
по 15,0% − на посади фахівців та на місця, що не потребують спеціальної 
підготовки, 13,3% − на місця працівників сфери торгівлі та послуг, 8,3% −  
робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 
технологічного устаткування, складання устаткування та машин, по 6,7% − на 
місця професіоналів та кваліфікованих робітників з інструментом, 3,3% − 
технічних службовців. До громадських та інших робіт тимчасового характеру 
залучено 10 учасників АТО. 
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Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня 
вимогам роботодавців, професійне навчання проходили 19 учасників АТО, 
працевлаштовані після проходження професійного навчання 16 осіб. 

Серед пріоритетів роботи служби зайнятості є працевлаштування осіб з 
інвалідністю. Протягом 2018р. у Закарпатській області отримували послуги 
державної служби зайнятості 518 безробітних осіб з інвалідністю. 

Кількість осіб з інвалідністю, які були працевлаштовані за сприянням 
державної служби зайнятості, становила 167 осіб. До громадських та інших 
робіт тимчасового характеру залучено 37 осіб.  

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб з 
інвалідністю, професійне навчання за направленням центрів зайнятості у 2018р. 
проходили 66 таких безробітних.  

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 509 безробітних осіб з інвалідністю.  

У 2018р. за допомогою у працевлаштуванні до центрів зайнятості 
Закарпаття звернулося 64 внутрішньо переміщених особи, з них 52 особи мали 
статус безробітного. 

Державна служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 24 внутрішньо 
переміщеним особам. Колишні безробітні знайшли роботу в переробній 
промисловості, у сфері постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря, на підприємствах з водопостачання; каналізації, 
поводження з відходами, у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів, фінансовій та страховій діяльності, в 
організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, державному 
управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні, професійній, 
науковій та технічній діяльності, у сфері охорони здоров’я та наданні 
соціальної допомоги тощо. Професійне навчання проходили 9 таких 
безробітних. У громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли 
участь 4 особи. 

Протягом 2018р. кількість осіб, охоплених профорієнтаційними 
послугами, становила 147,7 тис. осіб, у т.ч. 16,3 тис. осіб, які мали статус 
зареєстрованого безробітного. Також профорієнтаційними послугами було 
охоплено 131,4 тис. осіб, що навчалися у навчальних закладах різних типів або 
бажали змінити роботу, з них 77,7 тис. осіб – учні загальноосвітніх шкіл.  
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З метою максимального наближення професійних навичок громадян, які 
шукають роботу, до потреб роботодавців, розширення їх компетенції та 
підвищення конкурентоспроможності, державною службою зайнятості 
протягом 2018р. здійснено професійне навчання 2,4 тис. безробітних. Зокрема, 
безробітні стажувалися на вакантних місцях за 226 професіями: продавець 
продовольчих та непродовольчих товарів, охоронник, бармен, кухар, пекар, 
лісоруб, діловод, водій автотранспортних засобів, офіціант, адміністратор, 
монтажник будівельний, виноградар, оператор заправних станцій, перукар, 
тракторист, овочівник, швачка, шліфувальник, оператор котельні та інші. 

За сприяння обласної служби зайнятості забезпечено тимчасову 
зайнятість 2,4  тис. громадян, зокрема, 1,3 тис. осіб взяли участь у громадських 
роботах та 1,1 тис. осіб – в інших роботах тимчасового характеру. Найбільш 
поширені види громадських робіт: благоустрій та озеленення територій 
населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, придорожніх смуг, впорядкування 
місць поховання, меморіалів, інформування населення про субсидії, відновлення 
бібліотечного фонду, роботи в архівах з документацією, ліквідація сміттєзвалищ, 
допомога особам з інвалідністю та сім’ям учасників АТО. 

До громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено 
656 безробітних осіб з числа молоді (27,9% загальної кількості залучених 
безробітних). 

У 2018р. в Закарпатській області послуги з посередництва у 
працевлаштуванні за кордон надавали 10 суб’єктів господарювання. З них 8 
здійснювали діяльність у м.Ужгород, один − у м.Мукачево і один – у 
Берегівському районі. 

Всього у 2018р. за кордоном працевлаштовано 461 особу. Більшість 
працевлаштованих за кордоном громадян були направлені на підприємства 
Угорщини – 72,5% (334 особи), Словаччини – 9,5% (44 особи), по 8,9% (по 41 
особі) – до Чехії та Польщі, 0,2% (1 особа) – до Ізраїлю. 

 
 
 
 
 
Начальник                                                                             Г.  ГРИНИК 
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Додаток 1 
 

Безробітне населення (за методологією МОП) по регіонах України1 

 
2018р. 

усього, у віці 15–70 років  з них працездатного віку 

 
тис. осіб 

у % до 
економічно
активного 
населення 

відповідного
віку 

тис. осіб 

у % до 
економічно 
активного 
населення 

відповідного 
віку 

 

Україна 1578,6 8,8 1577,6 9,1
Вінницька 71,6 9,9 71,6 10,2
Волинська 47,9 11,4 47,9 11,6
Дніпропетровська 121,5 8,0 121,5 8,2
Донецька 120,4 14,0 120,2 14,4
Житомирська 59,8 10,4 59,8 10,8

Закарпатська 56,1 10,0 56,1 10,3
Запорізька 80,4 9,9 80,4 10,3
Івано-Франківська 47,9 7,8 47,9 8,3
Київська 51,1 6,3 51,1 6,4
Кіровоградська 49,9 11,6 49,9 12,0
Луганська 53,2 15,1 53,2 16,0
Львівська 78,7 6,9 78,7 7,0
Миколаївська 52,8 9,6 52,8 10,0
Одеська 68,7 6,4 68,7 6,6
Полтавська 73,3 11,2 73,3 11,5
Рівненська 50,6 9,7 50,6 10,2
Сумська 46,4 8,7 46,4 9,2
Тернопільська 47,8 10,4 47,8 10,7
Харківська 70,7 5,3 70,7 5,5
Херсонська 51,3 10,3 51,3 10,5
Хмельницька 48,0 8,4 48,0 8,8
Черкаська 55,8 9,6 55,8 9,8
Чернівецька 33,0 7,9 33,0 8,9
Чернігівська 51,0 10,6 51,0 11,0
м.Київ 90,7 6,2 89,9 6,6

 
  
  

 

1 Інформацію наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) із 
питань економічної активності 2018р. Дані без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях. 

 
 



 16

Додаток 2 
 

Середньооблікова кількість штатних працівників1 
за видами економічної діяльності у 2018 році 

 
Усього 

 осіб у % до 2017р. 
 
Усього  162354 98,4
Сільське господарство, лісове господарство 
та рибне господарство 4353 94,6
з них сільське господарство 1346 88,3
Промисловість 40286 98,6
Будівництво 1229 97,9
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 9368 97,2
Транспорт, складське господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність 12701 93,3
транспорт к к
складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 6105 88,2
поштова та кур’єрська діяльність к к
Тимчасове розміщування й організація 
харчування 1277 115,7
Інформація та телекомунікації 1080 89,0
Фінансова та страхова діяльність 1843 81,4
Операції з нерухомим майном 807 119,9
Професійна, наукова та технічна діяльність 1612 102,5
з неї наукові дослідження та розробки 550 97,7
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 1332 118,0
Державне управління й оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 12316 105,0
Освіта 45984 100,5
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 25307 97,7
з них охорона здоров’я  23144 98,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2482 76,0
з них  
діяльність у сфері творчості, мистецтва та 
розваг 1198 72,1
функціонування бібліотек, архівів, музеїв 
та інших закладів культури 1176 81,8
Надання інших видів послуг 377 80,7

 
  
  

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю 
найманих працівників 10 і більше осіб. 
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Додаток 3 
 

Середня заробітна плата штатних працівників1 
за видами економічної діяльності у 2018 році 

 
Нараховано працівнику  

у середньому за місяць 
% до 

грн 

2017р. 
середнього 
рівня по 
економіці 

у середньому 
за відпра-
цьовану 
годину,  
грн  

  

Усього  8070 127,0 100,0 59,76
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 9424 131,2 116,8 63,60
з них сільське господарство 7063 130,1 87,5 45,87
Промисловість 9863 129,8 122,2 66,85
Будівництво 5328 81,2 66,0 34,35
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 6729 127,7 83,4 45,48
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 8554 126,4 106,0 60,39
транспорт 8687 122,3 107,6 58,45
складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 9772 130,2 121,1 68,37
поштова та кур’єрська діяльність к к к к
Тимчасове розміщування й організація 
харчування 4214 123,1 52,2 28,35
Інформація та телекомунікації 8056 125,5 99,8 54,97
Фінансова та страхова діяльність 10153 128,9 125,8 68,38
Операції з нерухомим майном 6037 123,9 74,8 44,61
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 6734 127,9 83,4 47,57
з неї наукові дослідження та розробки 6124 121,1 75,9 44,92
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 5170 105,7 64,1 35,79
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 12068 132,4 149,5 85,26
Освіта 7259 127,1 89,9 64,93
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 5502 117,5 68,2 39,64
з них охорона здоров’я  5472 117,0 67,8 39,31
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 5770 114,0 71,5 40,23
з них   
діяльність у сфері творчості, мистецтва 
та розваг 5194 111,9 64,4 36,34
функціонування бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури 6320 113,8 78,3 43,88
Надання інших видів послуг 6018 142,4 74,6 40,06

 
  
  

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю 
найманих працівників 10 і більше осіб. 
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Додаток 4 
 

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій 
за професійними групами  

 
(на кінець періоду) 

Кількість 
зареєстрованих 
безробітних,  

осіб 

Кількість вакансій, 
од 

Навантаження  
на одну вакансію, осіб

 

2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 

 

Усього 4610 5210 1164 802 4 6

Законодавці, вищі державні 
службовці, керівники, 
менеджери (управителі) 585 602 45 34 13 18

Професіонали 397 367 68 42 6 9

Фахівці 449 458 111 68 4 7

Технічні службовці 237 230 80 39 3 6

Працівники сфери торгівлі 
та послуг 757 913 221 130 3 7

Кваліфіковані робітники 
сільського та лісового 
господарств, 
риборозведення та 
рибальства 462 561 9 25 51 22

Кваліфіковані робітники з 
інструментом 450 583 341 221 1 3

Робітники з обслуговування
експлуатації та 
контролювання за роботою 
технологічного 
устаткування, складання 
устаткування та машин 441 425 182 160 2 3

Найпростіші професії1 832 1071 107 83 8 13
 

  
  

1 Включаючи осіб без професії. 
 
Примітка. У цій та наступних таблицях дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.   
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Додаток 5 
 

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій  
за видами економічної діяльності 

 

Кількість 
зареєстрованих 
безробітних1,  

осіб 

Кількість  
вакансій, од 

Навантаження  
на одну вакансію, 

осіб 

 
 

2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 
 

Усього 4610 5210 1164 802 4 6
Сільське господарство,  
лісове господарство та рибне 
господарство 561 735 23 21 24 35
Промисловість 
 з неї 

853 915 480 365 2 3

  добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 31 40 4 4 8 10

  переробна промисловість 701 765 442 340 2 2
Будівництво 146 172 23 16 6 11
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 808 966 189 154 4 6
 Транспорт, складське 
господарство, поштова та  
 кур’єрська діяльність 169 163 103 46 2 4
 Тимчасове розміщування й 
організація харчування 204 272 86 49 2 6
Інформація та 
телекомунікації 55 43 17 5 3 9
Фінансова та страхова 
діяльність  117 111 33 8 4 14
Операції з нерухомим майном 39 39 14 11 3 4
Професійна, наукова та 
технічна діяльність 55 57 16 5 3 11
Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 44 63 23 13 2 5
Державне управління й 
оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 666 684 54 48 12 14
Освіта 116 88 44 17 3 5
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 157 135 49 25 3 5
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 15 25 5 14 3 2
Надання інших видів послуг  32 54 5 5 6 11
Особи, які раніше не 
працювали 573 688 х х х х

 
  
  

1 Розподіл зареєстрованих безробітних за видами економічної діяльності здійснено стосовно осіб, які 
раніше мали роботу (працювали на підприємствах, установах, організаціях тощо).  



 20

Додаток 6 
 

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій 
по міських та районних центрах зайнятості 

 
(на кінець періоду) 

Кількість 
зареєстрованих 
безробітних,  

осіб 

Кількість вакансій, 
од 

Навантаження  
на одну вакансію, осіб

 

2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 2017р. 

  

Закарпатська область 4610 5210 1164 802 4 6

м.Ужгород 341 358 276 115 1 3

райони   

Берегівський1 166 198 92 52 2 4

Великоберезнянський 193 223 9 3 21 74

Виноградівський 279 318 126 127 2 3

Воловецький 247 344 35 76 7 5

Іршавський 373 453 20 16 19 28

Міжгірський 370 545 10 17 37 32

Мукачівський1 493 486 157 81 3 6

Перечинський 148 138 32 47 5 3

Рахівський 515 575 96 52 5 11

Свалявський 104 105 53 41 2 3

Тячівський 984 1101 67 107 15 10

Ужгородський1 177 168 84 31 2 5

Хустський1 220 198 107 37 2 5
 

  
  

1 Включаючи, відповідно, міста Берегово, Мукачево, Чоп та Хуст. 
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Додаток 7 
 

Тривалість зареєстрованого безробіття 
по міських та районних центрах зайнятості у 2018 році 

 
(на кінець періоду) 

У т.ч. за тривалістю безробіття  Кількість 
зареє-

строваних 
безро-
бітних –  
усього, 
осіб 

до 1 
місяця

від 1  
до 3 

місяців

від 3 
до 6 

місяців

від 6 
 до 9 
місяців

від 9  
до 12 
місяців 

12  
місяців 

і 
більше 

Середня 
тривалість 
безробіття, 
місяців1 

         
Закарпатська         
область 4610 962 1583 1247 638 161 19 3

м.Ужгород 341 70 120 95 42 13 1 3

райони        

Берегівський2 166 22 46 50 36 10 2 4

Великоберезнянський 193 24 67 57 28 11 6 4

Виноградівський 279 65 122 66 23 3 – 3

Воловецький 247 84 85 47 15 13 3 3

Іршавський 373 48 94 116 88 27 – 5

Міжгірський 370 57 126 90 84 13 – 4

Мукачівський2 493 89 142 158 83 21 – 4

Перечинський 148 29 42 45 25 7 – 4

Рахівський 515 131 239 129 14 1 1 2

Свалявський 104 27 37 22 12 4 2 3

Тячівський 984 224 336 264 133 25 2 3

Ужгородський2 177 45 59 37 31 4 1 3

Хустський2 220 47 68 71 24 9 1 3
 
 
 

  
  

 

1 Середня тривалість безробіття розрахована по більш детальному інтервальному ряду. 
2 Включаючи, відповідно, міста Берегово, Мукачево, Чоп та Хуст. 


