
СИТУАЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ 

ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 

СТОЛИЧНОЇ СЛУЖБИ 

ЗАЙНЯТОСТІ 

У СІЧНІ 2021 РОКУ



Ситуація на ринку праці

Щодо зайнятості населення. За даними

Державної служби статистики України, кількість

зайнятого населення у віці 15-70 років у місті

Києві за 9 місяців 2020 року, у порівнянні з 9

місяцями 2019 року, скоротилася на 27,3 тис. осіб

та становила 1 млн. 354,6 тис. осіб. Рівень

зайнятості населення у віці 15-70 років

скоротився з 63,2% до 61,9%. Але показник

зайнятості населення по місту Києву

залишається найвищим серед регіонів держави

(по Україні – 56,5%).

Щодо обсягів безробіття (за методологією

МОП). Кількість безробітного населення (за

методологією МОП) у віці 15-70 років за 9 місяців

2020 року, у порівнянні з 9 місяцями 2019 року,

зросла на 12,3 тис. осіб та становила 95,4 тис.

осіб. Рівень безробіття населення (за

методологією МОП) у віці 15-70 років зріс з

5,7% до 6,6% робочої сили і (після Харківської

області) має найнижчий показник в державі (по

Україні – 9,3%).

Щодо розміру середньої заробітної плати

штатних працівників у грудні 2020 року.

Середній розмір заробітної плати штатних

працівників у місті Києві у грудні

2020 року, порівняно з відповідним місяцем

минулого року, зріс на 16% та становив 21,8 тис.

гривень, що у 1,5 рази перевищує середню

заробітну плату по Україні за цей же період (14,2

тис. грн.).

За даними Головного управління статистики у

м. Києві найвищий рівень заробітної плати, серед

видів економічної діяльності, був у державному

управлінні й обороні (41 тис. грн.), у сферах

професійної, наукової і технічної діяльності

(32 тис. грн.) та інформації і телекомунікації

(30 тис. грн.). Найнижчою заробітна плата була в

галузі тимчасового розміщення й організації

харчування (8 тис. грн.).

За видами промислової діяльності найвища

заробітна плата пропонувалася на підприємствах

добувної промисловості (40 тис. грн.), у постачанні

електроенергії, газу, пари та кондиційованого

повітря (30 тис. грн.), а найнижчою – у

водопостачанні; каналізації (17 тис. грн.).

М. КИЇВ



Ситуація на ринку праці

Щодо запланованого масового

вивільнення працівників. Протягом січня

2021 року роботодавцями було подано

інформацію про заплановане масове

вивільнення на 0,5 тис. працівників, що на

2,4 тис. (або у 6 разів) менше, ніж у відповідному

періоді минулого року.

Із загальної кількості попереджених

про масове вивільнення 30% становили

працівники сфер охорони здоров’я та надання

соціальної допомоги; 24% - державного

управління й оборони, обов'язкового соціального

страхування; 15% - транспорту.

Щодо надання послуг столичною

службою зайнятості. Послугами столичної

служби зайнятості протягом січня 2021 року

скористалися 33,7 тис. громадян, які шукали

роботу, з них, 24,9 тис. осіб мали статус

зареєстрованого безробітного. Допомогу по

безробіттю отримували 22,4 тис. осіб.

За сприяння міської служби зайнятості

працевлаштовано 788 осіб, зокрема, 759

зареєстрованих безробітних.

За видами економічної діяльності

найбільше громадян працевлаштовано у сферах

торгівлі (23%), фінансової та професійної і

наукової діяльності (по 10%), на підприємствах

переробної промисловості, у сферах інформації і

телекомунікації та державного управління й

оборони(по 9%).

За професійними групами 30%

працевлаштованих це службовці, керівники;

24% - фахівці; 21% - професіонали; 7% - технічні

службовці; по 6%,відповідно, - працівники сфери

торгівлі і послуг та некваліфіковані працівники,

особи без професій.

У січні 2021 року за сприяння столичної

служби зайнятості проходили професійне

навчання 4 безробітних.

До робіт тимчасового характеру залучено

6 осіб.

Станом на 1 лютого 2021 року послуги

столичної служби зайнятості отримували 30,3

тис. громадян, з них 21,9 тис. осіб мали статус

безробітного, що у 2,3 рази більше, ніж на

відповідну дату минулого року. Отримували

допомогу по безробіттю 18,5 тис. осіб.

М. КИЇВ



Ситуація на ринку праці

За статтю: у загальній кількості

зареєстрованих безробітних, чоловіки

становили – 8,4 тис. осіб (або 38%), жінки – 13,5

тис. осіб (або 62%).

За віковими групами: по 33% зареєстрованих

безробітних, відповідно, були у віці до 35 років та

у віці від 35 до 44 років; 23% – у віці від 45 до 55

років; 11% – понад 55 років.

За освітою: 82% зареєстрованих безробітних

мали вищу освіту, 10% – професійно-технічну та

8% – загальну середню освіту.

За видами економічної діяльності:

серед зареєстрованих безробітних 24% раніше

були зайняті у сфері торгівлі; по 9%, відповідно,

у – сферах фінансової і страхової діяльності та

державного управління, оборони, обов’язкового

соціального страхування на підприємствах

переробної промисловості.

За професійними групами, серед

зареєстрованих безробітних переважають:

• службовці та керівники – 37% (директор
підприємства, менеджери, начальник відділу,
заступник директора, головний бухгалтер,
головний економіст);

• професіонали – 19% (економіст, інженер, юрист,
фахівець з методів розширення ринку,
юрисконсульт, редактор);

• фахівці – 17% (бухгалтер, помічник керівника,
представник торговельний, інспектор з кадрів,
мерчендайзер, експедитор, диспетчер);

• працівники сфери торгівлі та послуг – 9%
(продавець-консультант, продавець
непродовольчих та продовольчих товарів,
охоронник, бортпровідник, кухар, офіціант,
бармен);

• технічні службовці – 7% (адміністратор, касир
торговельного залу, касир на підприємстві, в
банку, секретар, адміністратор залу, оператори
поштового зв’язку та комп’ютерного набору,
діловод);

• робітники з обслуговування, експлуатації
устаткування та машин – 4% (водій
автотранспортних засобів, оператор заправних
станцій, комплектувальник, водій
навантажувача).

М. КИЇВ



Станом на 1 лютого 2021 року кількість
вакансій, заявлених роботодавцями до
столичної служби зайнятості становила 7,5 тис.
одиниць, що на 11% менше, ніж на відповідну
дату минулого року.

За видами економічної діяльності,
більшість вакансій налічується у сферах
державного управління (16%),
адміністративного обслуговування (15%), на
транспорті (13%), в оптовій та роздрібній
торгівлі (11%), в освіті (10%), на підприємствах
переробної промисловості та в галузі
водопостачання, каналізації, поводження з
відходами (по 7%).

У професійному розрізі, найбільше
вакансій подано для працевлаштування:

• 21% некваліфікованих працівників
(робітник з комплексного прибирання будинків,
двірник, прибиральник службових і виробничих
приміщень, вантажник, кухонний робітник,
підсобний робітник, комірник);

• 17% кваліфікованих робітників з
інструментом (електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, слюсар-
сантехнік, слюсар-ремонтник, слюсар з
ремонту колісних транспортних засобів,
слюсар аварійно-відбудовних робіт,
електрогазозварник);

• 13% працівників сфери торгівлі та послуг

(продавець продовольчих товарів, помічник

вихователя, поліцейський, кухар, охоронник,

продавець-консультант, соціальний робітник,

працівник закладу ресторанного господарства,

молодша медична сестра з догляду за хворими);

• 12% робітників з обслуговування, експлуатації

устаткування та машин (водій автотранспортних

засобів, водії тролейбуса та трамвая,

тракторист, токар, машиніст насосних установок,

асфальтобетонник, машиніст екскаватора);

• 11% фахівців (сестра медична, вихователь,

бухгалтер, оцінювач-експерт, інструктор з

фізкультури, електромеханік дільниці, лаборант,

асистент вчителя);

• 11% професіоналів (вчитель, інженер, керівник

музичний, лікар, провізор, психолог, бібліотекар);

• 9% технічних службовців (контролер

пасажирського транспорту, касир торговельного

залу, контролер-касир, оператор поштового

зв’язку, реєстратор медичний).

Ситуація на ринку праці
М. КИЇВ



Рівень зайнятості, %

48,1 – 56,0

56,1 – 58,0

58,1 – 61,9

Рівень безробіття, %

5,9 – 8,5 

8,6 – 10,0 

10,1 – 15,4

Зайняте населення у віці 15-70 років 
(чисельність та рівень)

Безробітне населення у віці 15-70 років

(чисельність та рівень за МОП)

9 місяців
2019 року

9 місяців
2020 року

1 382 
тис.

1 355 
тис.

63,2%
61,9%

9 місяців
2019 року

9 місяців
2020 року

83,1
95,4

5,7%
6,6%

М. КИЇВ



Кількість зайнятого населення 
у віці 15-70 років, тис. осіб

Рівень зайнятості, % Рівень безробіття, %

Кількість безробітного населення 
у віці 15-70 років, тис. осіб

М. КИЇВ



У грудні 2020 року середній розмір заробітної плати становив – 21,8 тис. грн.

За видами економічної діяльності За регіонами

12 001 – 14 000 

14 001 – 21 812

31,6

40,7

29,7

29,3

20,2

21,7

19,0

13,1

14,2

За видами промислової діяльності

професійна, наукова та 

технічна діяльність

державне управління, оборона

фінансова та страхова 

діяльність

інформація та телекомунікації

промисловість

транспорт

освіта

надання інших видів послуг

мистецтво, спорт, розваги

адміністративне обслуговування

будівництво

сільське, лісове та рибне господарство

охорона здоров’я

операції з нерухомим майном

розміщення й харчування

торгівля та ремонт транспортних

засобів

Заробітна плата 
штатних працівників, тис. грн.

(за даними Головного управління статистики у м. Києві

15,4

24,1

18,9

8,3

16,7

За результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні 
особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

10 921– 12 000

18,8

16,1

40,1

30,3

18,7

17,4

добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів

постачання електроенергії,

газу та пару

переробна промисловість

водопостачання, каналізація

М. КИЇВ



Обсяги запланованого 

масового вивільнення працівників 

у  січні 2021 року

(- 2,4 

тис. осіб)

М. КИЇВ



з них, мали статус безробітного

 Всього отримували послуги

Працевлаштовано

 Кількість вакансій

 Кількість роботодавців, які співпрацювали 
з центрами зайнятості

Надання послуг службою 
зайнятості м. Києва

 Отримували допомогу по безробіттю

34 тис. осіб

25 тис. осіб

788 осіб

22 тис. осіб

2 тис. од. 

13 тис. од. 

протягом січня 2021 року

М. КИЇВ



Кількість зареєстрованих безробітних, 

тис. осіб

Кількість працевлаштованих осіб, осіб
(включаючи осіб, працевлаштованих до набуття статусу безробітного) 

Кількість працевлаштованих безробітних, 

осіб

Кількість зареєстрованих вакансій, 

тис. од.

М. КИЇВ



За видами економічної діяльності За професійними групами

Працевлаштування безробітних,
(структура, %)

у  січні 2021 року

М. КИЇВ

інші

будівництво

транспорт, складське госп-во

освіта

адміністративне обслуговування

охорона здоров'я 

Інформація та телекомунікації

державне управління, оборона

переробна промисловість 

фінансова діяльність

професійна, наукова діяльність

торгівля та ремонт 

6.1

3.7

4.1

5.1

5.5

5.8

8.8

9.2

9.5

9.7

10.0

22.5

кваліфіковані
робітники з інструментом

робітники з обслуговування
устаткування та машин

працівники сфери торгівлі
та послуг

найпростіші професії 

технічні службовці

професіонали

фахівці

службовці, керівники 

3,0

3,4

5,7

5,9

7,1

20,7

24,2

30,0



Станом на 1 лютого 2021 року
(у порівнянні з відповідною датою 2020 року)

Кількість безробітних, які 
отримували допомогу

19
тис. осіб

Кількість вакансій (3-ПН) 8 
тис. од. 

Всього отримували послуги 
служби зайнятості м. Києва

30
тис. осіб

у 1,8 рази

у 2,2 рази

-11%

Кількість безробітних
зареєстрованих в службі 
зайнятості м. Києва

22
тис. осіб

у 2,3 рази

Кількість роботодавців, 
які створили електронні кабінети

Кількість громадян, 
які створили електронні кабінети

3 особи
Кількість безробітних 
на 1 вакансію

+ 2 
особи

М. КИЇВ



За віковими групами

За освітою

За статтю

Окремі характеристики 
зареєстрованих безробітних

станом на 1 лютого 2021 року 

Особливі категорії

366 осіб 

(2%)
учасники АТО

760 осіб 

(3%)

внутрішньо переміщені 

особи

915 осіб

(4%)
особи з інвалідністю

2,1 тис. 

(10%)

особи, яким залишилося 

10 і менше років до 

пенсії

74 осіб

(0,3%)

випускники навчальних 

закладів

62% 38%

жінки чоловіки

8%
загальна
середня

10%
професійно-

технічна

82%
вища

21,9
тис.

М. КИЇВ



Структура зареєстрованих безробітних, 
станом на 1 лютого 2021 року 

(за віковими групами)

- чоловіки                                                                      - жінки

Всього чоловіків: 8,4 тис. осіб Всього жінок: 13,5 тис. осіб

М. КИЇВ



професійна, наукова та 

технічна діяльнісь

робітники з обслуговування,

експлуатації устаткування

0,1

інформація та телекомунікації

23,6

охорона здоров’я

державна діяльність

переробна промисловість

транспорт

розміщення й харчування

будівництво

мистецтво, спорт, розваги

торгівля та ремонт 

транспортних засобів

фінансова та страхова 

діяльність

адміністративне обслуговування

інші види діяльності

освіта

9,5

9,2

9,2

6,7

6,7

6,6

4,4

3,9

3,1

1,5

2,8

3,4

2,2

За видами економічної діяльності За професійними групами

2,9

2,8

3,6

7,4

9,4

17,4

37,1

19,3

найпростіші пофесії

кваліфіковані робітники 

сільського  господарства

фахівці

працівники сфери торгівлі та 

послуг

робітники з інструментом

службовці та керівники

технічні службовці

професіонали

Структура безробітних, 
зареєстрованих у центрах зайнятості, 

станом на 1 лютого 2021 року, %

7,2

операції з нерухомим майном

М. КИЇВ



Структура безробітних, які отримували 

допомогу станом на 1 лютого 2021 року

Кількість  безробітних, які отримували допомогу, тис. осіб

М. КИЇВ

2021 рік2020 рік

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.01 01.02

7.1 7.8 7.9 8.2
11.0

14.0 16.0 17.0 17.2 17.0 16.5 15.6 15.4 14.40.2 0.2 0.2 0.3

1.8

1.3
1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9

0.7

0.4 0.4 0.4 0.4

2.4

3.3
3.4

4.2 4.2 4.1 3.6 3.6 3.5
3.4

у мінімальному розмірі

у підвищеному мінімальному розмірі

від заробітної плати та страхового стажу
7,7 8,4 8,5 8,9

15,2

18,6
20,4 22,2 22,3 22,0 20,9 20,2 19,8

18,5



транспорт

будівництво

16,2

торгівля та ремонт 

транспортних засобів

інші види діяльності

адміністративне 

обслуговування

переробна промисловість

освіта

розміщення й харчування

охорона здоров’я

професійна, наукова та технічна

діяльність

державне управління

водопостачання; каналізація

21,1

постачання електроенергії, газу, пари

операції з нерухомим майном

За видами економічної діяльності

15,3

12,6

10,3

7,1

11,4

2,2

6,5

6,1

3,3

4,1

2,0

1,4

1,5

За професійними групами

робітники з обслуговування, 

експлуатації устаткування

працівники сфери торгівлі та послуг

робітники з інструментом

найпростіші професії

професіонали

фахівці

службовці та керівники

технічні службовці

кваліфіковані робітники 

сільського господарства

17,4

11,1

11,9

13,4

10,6

9,2

3,9

1,4

За розмірами заробітної плати

Структура вакансій, 
зареєстрованих в центрах зайнятості, 

станом на 1 лютого 2021 року, %

М. КИЇВ

фахівці



Найбільш популярні професії на ринку 

праціПрофесійні групи Назва професії

некваліфіковані працівники

 робітник з комплексного 
прибирання будинків,

 двірник,
 прибиральник службових 

приміщень,
 вантажник
 кухонний робітник,

 прибиральник територій,
 підсобний робітник,
 прибиральник виробничих 

приміщень,
 укладальник-пакувальник

кваліфіковані робітники з 
інструментом

 електромонтер з ремонту 
електроустаткування,

 слюсар-сантехнік,
 слюсар-ремонтник,
 слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів,

 слюсар аварійно-відбудовних 
робіт,

 електрогазозварник,
 слюсар з ремонту рухомого 

складу,
 робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту 
будинків

працівники сфери торгівлі та 
послуг

 продавець продовольчих 
товарів,

 помічник вихователя,
 поліцейський,
 кухар,

 охоронник,
 продавець-консультант,
 соціальний робітник,
 працівник закладу 

ресторанного господарства

робітники з обслуговування, 
експлуатації устаткування та 
машин

 водій автотранспортних 
засобів,

 водій тролейбуса,
 водій трамвая,
 тракторист,

 токар,
 машиніст насосних установок,
 асфальтобетонник,
 машиніст із прання та ремонту 

спецодягу

фахівці
 сестра медична,
 вихователь,
 бухгалтер,
 оцінювач-експерт,

 інструктор з  фізкультури,
 електромеханік дільниці,
 технік,
 лаборант

професіонали
 вчитель,
 керівник музичний, 
 інженер,

 лікар,
 провізор,
 практичний психолог

технічні службовці
 касир торговельного залу 
 контролер пасажирського 

транспорту,
 контролер-касир,
 оператор поштового зв’язку,
 реєстратор медичний

М. КИЇВ



Заробітна плата у вакансіях
за професійними групами 

станом на 1 лютого 2021 року, грн.

12 278

кваліфіковані робітники з інструментом11 051

робітники з обслуговування, 
експлуатації устаткування

10 720 законодавці, службовці, керівники

9 264

кваліфіковані робітники
сільського господарства

7 982

технічні службовці

9 191

фахівці

8 604 професіонали

6 496 найпростіші професії

8 049
працівники сфери 
торгівлі та послуг

м. Київ

(у середньому)

9 026 грн.

М. КИЇВ



Кількість зареєстрованих безробітних, кількість 
вакансій та кількість претендентів на 1 вакансію,  

станом на 1 лютого 2021 р.

За професійними групами

М. КИЇВ



Кількість зареєстрованих безробітних, кількість 
вакансій та кількість претендентів на 1 вакансію,  

станом на 1 лютого 2021 р.

За видами економічної діяльності

М. КИЇВ


