
 Інформація про стан ринку праці Київської області 

та результати роботи обласної служби зайнятості 

за січень -  грудень 2017 року 

 

За даними Головного управління статистики у Київській області, які 

розміщені на сайті, протягом 9 місяців 2017 року чисельність зайнятого 

населення у віці 15-70 років, у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року 

збільшилась на 2,6 тис. осіб та становила 740,5 тис. осіб. Рівень зайнятості 

серед цієї вікової групи громадян збільшився на 0,1 в.п. (із 57,9% до 58,0%). 

Протягом січня - листопада 2017 року чисельність безробітного населення 

віком 15-70 років на Київщині порівняно з аналогічним періодом 2016 року 

зменшилась на 2,9 тис. осіб (із 52,9 до 50,0 тис. осіб). Рівень безробіття (за 

методологією Міжнародної організації праці) у відсотках до економічно 

активного населення відповідної вікової групи за 9 місяців 2017 року  по 

відношенню до аналогічного періоду  2016 року зменшився на 0,4 в.п. (із 

6,7% до 6,3%).  

             Середньооблікова кількість штатних працівників по Київській області 

за листопад 2017 року зменшилась на 1 589 осіб  у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року та становить 345 138 осіб. 

 

Всього, протягом січня – грудня 2017 року скористалися послугами 

обласної служби зайнятості 41,9 тис. безробітних осіб, що на 12,3% менше, 

ніж минулого року. 

Профорієнтаційними послугами охоплено 123 372 особи, з них 38 251 

особа мала статус безробітного. Рівень охоплення безробітних даним видом 

послуг становить 91,4%. 

Станом на 1 січня 2018 року, на обліку перебували 13,5 тис. осіб, що 

мали статус безробітних громадян.  

Серед безробітних: 54,3% (7,3 тис. осіб) становили жінки; 36,6%     

(5,0 тис. осіб) – молодь віком до 35 років; 42,6% (5,8 тис. осіб) – особи, які 

проживають у сільській місцевості; 34,9% (4,7 тис. осіб) – особи, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. 

Станом на 1 січня 2018 року, з числа безробітних, які перебували на 

обліку в службі зайнятості, допомогу по безробіттю отримували 11,2  тис. 

осіб (86,7%). Середній розмір допомоги по Київській області у грудні 2017 

року склав 2 894 грн., що на 442,55 грн. (або 18,0%) більше, ніж у грудні  

2016 року. 

          Середня тривалість зареєстрованого безробіття станом на кінець 

грудня у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 1 

день і склала 119 днів. 

Позитивних результатів по даному показнику досягли базові центри 

зайнятості, де середня тривалість безробіття на кінець грудня 2017 року 

становить: Таращанський – 62 дні, Тетіївський та Згурівський – 96 днів, 

Бородянський, Володарський, Сквирський – 98 днів. 

Зниження результатів щодо середньої тривалості зареєстрованого 

безробіття на кінець грудня  2017 року мають такі базові центри зайнятості:  



Ржищевський – 182 дні, Березанський – 161 день, Макарівська районна 

філія КОЦЗ – 144 дні. 

У січні – грудні 2017 року загальна потреба підприємств у робочій 

силі збільшилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 

17,3% (або на 5 243 одиниці) та складає 35 533 одиниці. 

          Протягом звітного періоду за направленням служби зайнятості 

укомплектовано 19 974 вакансій, що більше на 2,7% від показника минулого 

року (19 449 одиниць). Рівень укомплектування вакансій зменшився із 

67,4% до 56,2%. 

Найвищий рівень укомплектування вакансій у центрах зайнятості: 

Таращанському – 88,4%, Тетіївському – 87,1%, Сквирському – 82,8%. 

Найнижчий рівень укомплектування вакансій у центрах зайнятості: 

Вишгородському – 24,8%, Києво-Святошинському – 32,2%, Бориспільська 

міськрайонна філія КОЦЗ – 36,0%. 

Середня тривалість укомплектування вакансій збільшилась на 2 дні в 

порівнянні з минулорічним показником і становить 17 днів. 

Середня тривалість пошуку роботи зменшилась на 13 днів та 

становить у звітному періоді 145 днів. 

На 1 січня 2018 року актуальними для укомплектування обласною 

службою зайнятості залишилось 4 657 вакансій. 

Станом на 1 січня 2018 року на одну вакансію в середньому по області 

претендувало 3 особи з числа безробітних громадян (станом на 1 січня    

2017 р. – 7 осіб). 

          У таких центрах зайнятості як Тетіївський – 62 особи, Володарський – 

22 особи, Макарівська районна філія КОЦЗ – 18 осіб. 

Одним із позитивних моментів співпраці з роботодавцями області є 

питома вага поданих вакансій із заробітною платою вище мінімальної. 

Загальна чисельність роботодавців, з якими співпрацювала служба 

зайнятості склала 6 601 особу.  

Рівень забезпечення роботодавців працівниками склав в січні – грудні 

поточного року 69,1%, що на 8,2 в.п. менше, ніж за аналогічний період 

минулого року. 

Всього протягом січня – грудня 2017 року працевлаштовано за 

направленням служби зайнятості 20 051 особа (в т.ч. 12 067 осіб із числа 

безробітних), з них:  

- шляхом надання компенсації єдиного внеску роботодавцям – 

286 осіб (в т.ч. 121 особа – з числа громадян, що мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню); 

- за рахунок виплати одноразової допомоги по безробіттю для 

зайняття підприємницькою діяльністю – 94 особи.  

          Чисельність працевлаштованих службою зайнятості осіб, як 

безробітних так і тих, що перебувають на обліку, у січні – грудні 2017 року 

збільшилась в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 413 осіб або 

на 2,1%. 

Рівень працевлаштування безробітних в січні – грудні 2017 року 

збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 4,0 в.п. 

та склав 34,9%. 



Найвищий рівень працевлаштування безробітних осіб у звітному 

періоді був у таких базових центрах зайнятості: Славутицькому – 55,9%, 

Обухівському – 48,6, Сквирському – 48,2%,  

Найнижчий рівень працевлаштування у базових центрах зайнятості: 

Києво-Святошинському – 22,9%, Макарівська  районна філія КОЦЗ – 23,8%, 

Володарському – 27,8%. 

Найкращих результатів по компенсації єдиного внеску роботодавцям 

в січні – грудні 2017 року досягли такі базові центри зайнятості: 

Білоцерківський – 58 осіб, Богуславський – 31 особа, Рокитнянський – 24 

особи, Васильківський – 23 особи. 

Протягом січня – грудня поточного року професійне навчання за 

направленням служби зайнятості проходило 4 492 безробітних особи, що на 

6,4% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року. 

Рівень працевлаштування безробітних після закінчення навчання в 

звітному періоді склав 92,2%, що на 0,4 в.п. більше минулорічного 

показника з даного виду діяльності. 

Рівень охоплення безробітних громадян професійним навчанням 

підвищився в поточному році в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року на 0,6 в.п. (з 10,1% до 10,7%). 

Одним з основних видів тимчасової зайнятості населення є організація 

громадських та інших робіт тимчасового характеру. 

У січні – грудні 2017 року в Київській області до участі в громадських 

та інших роботах тимчасового характеру за направленнями базових центрів 

зайнятості було залучено 8 528 осіб, що на 9,8% менше, ніж в аналогічному 

періоді минулого року (9 450 осіб). 

Питома вага безробітних осіб, які були залучені до тимчасової 

зайнятості в січні – грудні 2017 року склала 19,9%, що на 0,4 в.п. вище  

минулорічного показника (19,5%). 

Протягом січня – грудня 2017 року на обліку в обласній службі 

зайнятості перебувало 14 558  безробітних осіб, з числа соціально вразливих 

категорій громадян. 

В звітному періоді обласною службою зайнятості працевлаштовано         

5 311 осіб, що мають  додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, з 

них 3 915 осіб із числа безробітних. 

Рівень працевлаштування безробітних осіб, що мають додаткові 

гарантії у сприянні працевлаштуванню, у звітному періоді склав 26,9%. 

Протягом січня – грудня 2017 року на обліку в обласній службі 

зайнятості перебували 1 848 безробітних осіб з інвалідністю. 

Підвищенню ефективності працевлаштування людей, які мають 

інвалідність, сприяє розгортання активних програм зайнятості. Завдяки цим 

програмам у звітному періоді працевлаштовано 451 особу з інвалідністю, з 

них – 411 осіб мали статус безробітного. 

Рівень працевлаштування безробітних осіб з інвалідністю в звітному 

періоді склав 22,2%. 

Загалом, протягом січня – грудня 2017 року за направленням служби 

зайнятості підвищили свою конкурентоспроможність шляхом професійного 



навчання 108 безробітні особи з інвалідністю. Із них 90 осіб 

працевлаштовані, після закінчення навчання. 

Суттєвим важелем в сприянні до соціальної та трудової адаптації 

інвалідів, які втратили роботу є організація оплачуваних громадських робіт 

та інших робіт тимчасового характеру. 

Протягом січня – грудня 2017 року 209 особи з інвалідністю взяли 

участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру. 

Профорієнтаційними послугами було охоплено 2 168 осіб даної 

категорії населення, з них 1 725 осіб мали статус безробітного. 

Протягом січня – грудня 2017 року соціальні послуги служби 

зайнятості  отримувала 695 осіб із числа громадян, які мають довідку про 

взяття на облік, як таких, що перемістилися з тимчасово окупованої 

території України або районів проведення АТО. Статус безробітного мали – 

588 осіб, з них працевлаштовано 159 осіб. 

 Професійне навчання проходили 33 осіб та 46 осіб брало участь у 

громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру. 

 Станом на 1 січня 2017 року продовжують отримувати  послуги 

служби зайнятості 205 осіб. 

 Протягом січня – грудня 2017 року послуги служби зайнятості 

Київської області отримувало 2 318 осіб з числа демобілізованих 

військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. Право 

на отримання допомоги мали 2 166 осіб. 

Протягом звітного періоду за сприянням служби зайнятості 

працевлаштовано 640 осіб, з них 407 осіб – за направленням служби 

зайнятості. 

Професійне навчання за направленням служби зайнятості проходило 

118 осіб, з них 86 осіб вже працевлаштовано. 

Станом на 1 січня 2018 року послуги служби зайнятості продовжували 

отримувати 543 демобілізованих військовослужбовців, допомогу по 

безробіттю отримувала  461 особа, професійне навчання проходили 13 осіб.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: 

Карчевська С.А. 

296-13-59 


