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Стан ринку праці у розрізі міст та районів  
на кінець жовтня 2018 року 

 
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2018р. становила 4,4 тис. 

осіб. Допомогу по безробіттю отримували 80,1% осіб, які мали статус безробітного на 
кінець місяця.  

Із загальної кількості безробітних 64,6% складали жінки. 
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області залишився на рівні 

вересня 2018р. і на кінець жовтня п.р. становив 0,6% населення працездатного віку, у 
сільській місцевості та міських поселеннях він становив 0,5% та 0,7% відповідно. 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями 
до державної служби зайнятості, у жовтні 2018р. порівняно з вереснем збільшилась 
на 178 або на 7,8% і на кінець місяця становила 2458. Порівняно з відповідним 
періодом 2017р. даний показник збільшився у  1,7 раза. 

На кінець жовтня 2018р. за професійними групами найбільший попит на робочу 
силу спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за 
роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (33,7% від 
загальної кількості заявлених вакансій), кваліфікованих робітників з інструментом 
(26,6%), найпростіших професій (11,4%), а найменший – на законодавців, вищих 
державних службовців, керівників, менеджерів (управителів) та технічних службовців 
(по 3,0%), а також кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, 
риборозведення та рибальства (0,7%).  

Навантаження зареєстрованих безробітних на вільне робоче місце (вакантну 
посаду) на кінець жовтня 2018р. в області становило 2 особи, що відповідає рівню 
вересня п.р.  

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю 
у жовтні 2018р., становила 4,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю 
становив 2453 грн, що складає 65,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної 
заробітної плати (3723 грн). 
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Зареєстроване безробіття та кількість вакансій по містах та районах 
 

(на кінець періоду) 

 

Кількість зареєстрованих 
безробітних 

 Кількість  
вакансій за  
жовтень,  

од 

Навантаження 
зареєстрованих 
безробітних 

на вільне робоче 
місце (вакантну 

посаду)  
за жовтень, 

осіб 

жовтень 
2018р., 
осіб 

у % до 

вересня 
2018р. 

жовтня 
2017р. 

      
Закарпатська область 4442 90,5 93,9 2458 2

м.Ужгород 343 96,3 103,0 590 1

Берегівський¹ 156 86,2 84,8 127 1

Великоберезнянський 193 82,1 81,8 24 8

Виноградівський 245 60,3 96,5 273 1

Воловецький 227 81,4 96,6 22 10

Іршавський 474 95,2 109,5 107 4

Міжгірський 402 93,9 81,2 105 4

Мукачівський¹ 508 97,3 102,6 260 2

Перечинський 160 80,0 119,4 20 8

Рахівський 422 89,6 82,3 85 5

Свалявський 99 86,8 102,1 56 2

Тячівський 829 100,2 87,6 439 2

Ужгородський¹ 162 102,5 98,2 283 1

Хустський¹ 222 95,3 106,2 67 3
 

  
  

1 Включаючи, відповідно, міста Берегово, Мукачево, Чоп та Хуст. 
 
 
 
 
Географічне охоплення 
Інформація охоплює Закарпатську область. 
 
Методологія та визначення 
Зареєстровані безробітні згідно з чинним законодавством – це особи працездатного віку, які 
зареєстровані у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції як безробітні і готові та здатні 
приступити до роботи.   
Безробітними також визнають інвалідів, які не досягли пенсійного віку, та отримують пенсію по 
інвалідності або соціальну допомогу згідно чинного законодавства, а також осіб молодше  16–річного 
віку, які працювали та  були звільнені у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці.  
 
Рівень зареєстрованого безробіття – відношення (у відсотках) кількості зареєстрованих безробітних 
до середньорічної кількості населення працездатного віку.  



 
 

 
Кількість вакансій – кількість вакансій, про які повідомили роботодавці (підприємства, установи, 
організації та фізичні особи-підприємці) державну службу зайнятості. 
 
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію – відношення кількості зареєстрованих 
безробітних до кількості вакансій, заявлених роботодавцями. При незначних величинах зазначений 
показник може розраховуватися на 10 вакансій. 
 
Середній розмір допомоги по безробіттю розраховують шляхом ділення суми допомоги по 
безробіттю, виплаченої за звітний місяць, на середньооблікову кількість безробітних, які її 
отримували. 

Інформація підготовлена на підставі даних Закарпатського обласного центру  зайнятості. 
 
 
Перегляд даних 
Дані є остаточними і не переглядаються. 
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