Інформація щодо ситуації на ринку праці
Хмельницької області
Основні фактори, що впливають на стан ринку праці. Ринок праці
відчуває

вплив

демографічних

змін

та

соціально-економічної

ситуації,

характеризуються наступними показниками.
За даними Головного управління статистики у Хмельницькій області,
чисельність наявного населення в області на 1 січня 2020 року становила 1254,7
тис. осіб. Упродовж 2019 року чисельність населення зменшилася на 10,0 тис.
осіб.
У січні 2020 року (у порівнянні з січнем 2019 року) індекс промислової
продукції скоротився на 1,8%, індекс сільськогосподарської продукції – на 6,3%,
будівельної продукції – на 8%.
Загальна ситуація щодо зайнятості та безробіття залишається стабільною,
незважаючи, на глибинні проблеми щодо структурної невідповідності між
попитом та пропозицією на ринку праці, значні обсяги неформальних трудових
відносин, недосконалість системи оплати праці тощо.
Щодо зайнятості населення. За останніми оприлюдненими даними
Головного управління статистики у Хмельницькій області, кількість зайнятого
населення у віці 15-70 років за 9 місяців 2019 року, у порівнянні відповідним
періодом 2018 року, зросла на 5,5 тис. осіб та становила 531,1 тис. осіб. Рівень
зайнятості зріс з 56,2% до 57,3% населення відповідного віку.
Щодо запланованого масового вивільнення. У січні-лютому 2020 року
роботодавці поінформували обласну службу зайнятості про заплановане масове
вивільнення 700 працівників, що на 211 осіб більше, ніж у січні-лютому 2019
року. Серед районів та міст найбільші обсяги масового вивільнення очікуються
у м.Хмельницькому (135 осіб), Хмельницькому районі (117 осіб), Волочиському
районі (85 осіб), Старокостянтинівському (74 особи) та Славутському (63 особи)
районах та містах.
Із загальної кількості попереджених про масове вивільнення 61% становили
працівники охорони здоров’я, надання соціальної допомоги, 21% - сфери
державного управління й оборони, 9% - сільського господарства, 5% - сфери
професійної, наукової та технічної діяльності. За професійними групами, 52%

попереджених про масове вивільнення - законодавці, керівники, професіонали,
фахівці.
Щодо заробітної плати. Середній розмір заробітної плати штатних
працівників в області у січні 2020 року, порівняно з відповідним місяцем
минулого року, зріс на 18,9% та становив 8,8 тис. гривень.
Серед видів економічної діяльності, найвищою заробітна плата була у
фінансовій та страховій діяльності (14,7 тис. грн), у сфері державного
управління та оборони (12,5 тис. грн), промисловості (10,8 тис. грн). Найнижчою
– у тимчасовому розміщенні й організації харчування, наданні інших видів
послуг, в сфері мистецтва, спорту, розваг, охороні здоров’я та наданні
соціальної допомоги (4,5-6,6 тис. грн).
За видами промислової діяльності найвища заробітна плата пропонувалася
у постачанні електроенергії, газу та пари (17,5 тис. грн) та у добувній
промисловості (9,5 тис. грн), найнижчою – переробній промисловості (8,2 тис.
грн). У середньому по промисловості заробітна плата становила 10,8 тис. грн.
Заробітна плата в області залишається значно нижчою, ніж в сусідніх
областях та інших країнах, та є фактором трудової міграції мешканців області.
Щодо безробіття населення. Кількість безробітного населення (за
методологією МОП) віці 15-70 років за 9 місяців 2019 року, у порівнянні з
відповідним періодом 2018 року, скоротилася на 1,2 тис. осіб та становила 45,5
тис. осіб. Рівень безробіття (за методологією МОП) скоротився з 8,2% до 7,9%
робочої сили.
Щодо надання послуг державною службою зайнятості.
Кількість

роботодавців,

які

співпрацювали

з

центрами

зайнятості,

збільшилася на 10% та становила 2,3 тисячі.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості, у порівнянні з
січнем-лютим 2019 року, збільшилася на 7% до 7,6 тис. одиниць.
У

січні-лютому

2020

року

послуги

обласної

служби

зайнятості

інформаційно-консультаційного змісту отримали 903 мешканця об’єднаних
територіальних громад.

Безпосередньо в центрах зайнятості послуги обласної служби зайнятості у
січні-лютому 2020 року отримали майже 33 тис. громадян, які шукали роботу, з
них, 18,5 тис. осіб мали статус зареєстрованого безробітного.
У січні-лютому 2020 року 6,0 тис. осіб, які шукають роботу, пройшли
первинне

профілювання.

Поглиблене

профілювання

пройшли

5,6

тис.

безробітних.
Кількість працевлаштованих за сприяння обласної служби зайнятості у
січні-лютому 2020 року становила 3,0 тис. осіб, зокрема, 53,9% були
працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного. Кількість
безробітних, працевлаштованих

на нові

робочі

місця

з компенсацією

роботодавцю витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне

страхування

становила

56

осіб

(13

осіб,

які

недостатньо

конкурентоспроможні на ринку праці та 43 особи, які працевлаштовані
суб’єктами малого підприємства в пріоритетних видах економічної діяльності).
Станом

на

1

березня

2020

року,

соціальний

супровід

після

працевлаштування за підходом кейс – менеджменту здійснювався для 124 осіб.
Середня тривалість пошуку роботи безробітними скоротилася на 7 днів та
становила 98 днів.
У січні-лютому 2020 року за сприяння обласної служби зайнятості 1302
безробітних проходили професійне навчання. Зокрема, кількість безробітних, які
навчалися у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості,
зросла на 30% та становила 747 осіб.
До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 1089 осіб.
Приклади видів громадських робіт: благоустрій територій, екологічний захист
навколишнього середовища, інформування населення про субсидії.
Станом на 1 березня 2020 року послуги обласної служби зайнятості
отримували 27,8 тис. громадян, з них 15,4 тис. осіб мали статус безробітного, у
тому числі 13,8 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.
За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки
становили – 8,2 тис. осіб (або 53%), жінки – 7,2 тис. осіб (або 47%).
За віковими групами: 28% зареєстрованих безробітних були у віці до 35
років; 27% – у віці від 35 до 45 років; 45% – у віці понад 45 років.

За освітою: 38% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 53% –
професійно-технічну, 9% – загальну середню освіту.
За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних 34%
раніше були зайняті у сільському, лісовому та рибному господарстві; 17% - у
переробній промисловості;

13% – у державному управлінні, обороні,

обов’язковому соціальному страхуванні; 12% – у сфері торгівлі.
За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних переважають
робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (26%),
представники найпростіших професій (15%), працівники сфери торгівлі та
послуг (13%), кваліфіковані робітники з інструментом (11%).
Станом на 1 березня 2020 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями
до обласної служби зайнятості, становила 2,8 тис. одиниць.
За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується на
підприємствах переробної промисловості (21%), у сільському, лісовому та
рибному господарстві (20%), у сфері торгівлі (15%), на транспорті (10%).
За професійними групами, найбільший попит роботодавців спостерігається
на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (29%) та
кваліфікованих робітників з інструментом (23%), працівників сфери торгівлі та
послуг (16%).
Щодо надання послуг внутрішньо переміщеним особам.
Протягом січня-лютого 2020 року послуги Хмельницької обласної служби
зайнятості отримували 77 внутрішньо переміщених осіб, які отримали довідку
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про
облік внутрішньо переміщених осіб», з них 47 осіб мали статус безробітного.
Хмельницька обласна служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 4
внутрішньо переміщеним особам (ВПО).
За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили
2 безробітних з числа ВПО. У громадських та інших роботах тимчасового
характеру взяли участь 4 особи.
Станом на 1 березня 2020 року послуги служби зайнятості отримували 69
осіб, з них статус безробітного мали 39 ВПО. Допомогу по безробіттю
отримували 33 особи (середній розмір якої становив 3085 грн.)
Щодо надання послуг військовослужбовцям, які брали участь в
антитерористичній операції (операції об’єднаних сил).

У січні-лютому 2020 року послугами Хмельницької обласної служби
зайнятості скористалися 617 осіб з числа військовослужбовців, які брали участь
в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) (далі - АТО (ООС)), з
них 521 особа мала статус безробітного. Допомогу по безробіттю отримували
490 учасників АТО (ООС).
За сприяння

служби зайнятості у січні-лютому 2020 року отримали

роботу 39 учасників АТО (ООС).
До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 6
учасників АТО (ООС).
Професійне навчання за направленням служби зайнятості проходили 13
учасників АТО (ООС).
Станом на 1 березня 2020 року, послуги служби зайнятості отримала 501
особа, з них статус безробітного мали 407 учасників АТО (ООС). Допомогу по
безробіттю отримували 377 осіб (середній розмір допомоги по безробіттю
становив 6054 грн.).
Щодо надання послуг особам з інвалідністю.
Протягом січня-лютого 2020 року послуги обласної служби зайнятості
отримували 2108 осіб з інвалідністю, з них 1982 особи мали статус безробітного.
Кількість осіб з інвалідністю, які були працевлаштовані за сприянням
обласної служби зайнятості, становила 119 осіб, що в на 28% більше, ніж у січнілютому 2019 року.
Кількість осіб з інвалідністю, залучених до громадських та інших робіт
тимчасового характеру становила 96 осіб, що на 7% більше, ніж у січні-лютому
2019 року.
Професійне навчання за направленням центрів зайнятості у січні-лютому
2020 року проходило 75 безробітних, що в 1,7 рази більше, ніж у січні-лютому
2019 року.
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 1755
безробітних осіб з інвалідністю.

Станом на 1 березня 2020 року, послуги обласної служби зайнятості
отримували 1763 особи, з них статус безробітного мали 1659 осіб з інвалідністю.
Допомогу по безробіттю отримували 1525 осіб. Кількість вакансій, на які могли
бути працевлаштовані особи з інвалідністю (за інформацією роботодавців),
становила 76 одиниць.
Щодо надання послуг особам з числа молоді.
Протягом січня-лютого 2020 року послуги обласної служби зайнятості
отримували 11760 осіб з числа молоді, з них статус безробітного мали 5506 осіб
(30% загальної кількості безробітних), допомогу по безробіттю отримували 4762
молодих особи.
Отримували послуги обласної служби зайнятості 185 випускників (у т.ч. 142
випускники вищих навчальних закладів та 43 випускники професійно-технічних
навчальних закладів).
За сприянням державної служби зайнятості знайшли роботу 1200 молодих
громадян. Зокрема, 60% були працевлаштовані оперативно до набуття статусу
безробітного.
Профорієнтаційними послугами було охоплено 4737 безробітних з числа
молоді та 3340 осіб, які навчаються в різних навчальних закладах.
З метою максимального наближення професійних навичок громадян, які
шукають роботу до потреб роботодавців, розширення їх компетенцій та
підвищення конкурентості, державною службою зайнятості протягом січнялютого 2020 року здійснено професійне навчання на замовлення роботодавців
420 безробітних у віці до 35 років.
До громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено 242
особи з числа молоді.
Станом на 1 березня 2020 року, послуги обласної служби зайнятості
отримували 9766 осіб, з них статус безробітного мали 4291 особа. Допомогу по
безробіттю отримували 3675 осіб.
Щодо надання послуг громадянам за гендерною ознакою.
Протягом січня-лютого 2020 року послуги обласної служби зайнятості
отримали 15285 жінок та 17378 чоловіків, з них, мали статус безробітного 8670
жінок та 9808 чоловіків.

За сприяння обласної служби зайнятості протягом січня 2020 року отримали
роботу 935 жінок, а також 5482036 чоловіків.
Профорієнтаційними послугами було охоплено 7511 безробітних жінок та
8744 безробітних чоловіка.
До професійного навчання за направленням державної служби зайнятості
було залучено 466 жінок та 836 чоловіків.
У громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 293
жінки та 796 чоловіків.
Станом на 1 березня 2020 року послуги обласної служби зайнятості
отримували 12944 жінки та 14885 чоловіків, з них, мали статус безробітного
7186 жінок та 8180 чоловіків.
Щодо надання послуг за місцем проживання.
Протягом січня-лютого 2020 року послуги обласної служби зайнятості
отримали 14331 мешканець сільської місцевості та 18332 жителі міських
поселень, з них, мали статус безробітного 10126 мешканців сільської місцевості
та 8352 жителі міських поселень.
За сприянням державної служби зайнятості працевлаштовано 1130
мешканців сільської місцевості та 1841 особа, яка проживала у міських
поселеннях.
Профорієнтаційними послугами було охоплено 8928 безробітних з числа
сільських мешканців та 7327 безробітних що проживають у місті.
Професійне навчання проходили 845 безробітних мешканців сільської
місцевості та 457 безробітних жителів міських поселень.
У громадських та інших роботах тимчасового характеру у січні-лютому
2020 року взяли участь 819 мешканців сільської місцевості та 270 жителів міст.
Станом на 1 березня 2020 року послуги обласної служби зайнятості
отримували 12339 сільських мешканців та 15490 мешканців міських поселень, з
них, мали статус безробітного 8729 сільських мешканці та 6637 мешканців
міських поселень.

