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Запорізька область
Ситуація на ринку праці
Щодо зайнятості населення. За даними

Державної

служби

України,

МОП). Кількість безробітного населення (за

кількість зайнятого населення по Україні у

методологією МОП) по Україні у віці 15-70

віці 15-70 років за І півріччя 2021 року, у

років за І півріччя 2021 року, у порівнянні

порівнянні

з І півріччям 2020 року, зросла на 82,2 тис. осіб

з

І

статистики

Щодо обсягів безробіття (за методологією

півріччям

2020

року,

скоротилася на 0,5 млн. осіб та становила 15,6

та становила 1,7 млн. осіб.

млн осіб. Рівень зайнятості населення у віці

населення (за методологією МОП) у віці 15-70

15-70 років скоротився з 56,7% до 55,6%.

років зріс з 9,2% до 9,9% робочої сили.

По Запорізькій області за І півріччя 2021

У

Запорізькій

Рівень безробіття

області

чисельність

року чисельність зайнятого населення у віці

безробітних у віці 15-70 років у середньому

15-70 років знизилась на 19,6 тис. осіб у

за І півріччя 2021 року збільшилась, порівняно

порівнянні з І півріччям 2020 року та

з І півріччям 2020 року на 3,9 тис. осіб, і склала

становила 694,3 тис. осіб.

86,7 тис. осіб.

Рівень зайнятості населення зменшився з
56,5% до 55,8%.

Рівень безробіття за методологією МОП
збільшився з 10,4% до 11,1% робочої сили.

Запорізька область
Ситуація на ринку праці
заплановане
масове
вивільнення
6138
працівників, що на 4,4 тис. (або на 41,9%) менше,
ніж у відповідному періоді минулого року.
Із загальної
кількості
попереджених
про масове вивільнення найбільше становили
працівники державного управління й оборони,
обов'язкового соціального страхування (38,1%) та
сфери охорони здоров'я та надання соціальної
допомоги (33,0%).
Щодо надання послуг службою зайнятості
Запорізької області. Послугами Запорізької
обласної служби зайнятості протягом січняжовтня 2021 року скористалися 71,0 тис.
громадян, які шукали роботу, з них, 50,3 тис. осіб
мали статус зареєстрованого безробітного, що на
9,8% менше, ніж у січні-жовтні 2020 року.
Допомогу по безробіттю отримували 43,7 тис.
осіб, що на 5,2% менше, ніж у відповідному
Щодо запланованого масового вивільнення періоді минулого року.
За
сприяння
центрів
зайнятості
працівників. Протягом січня-жовтня 2021 року
роботодавцями було подано інформацію про працевлаштовані 20,2 тис. осіб, зокрема, 17,9 тис.
зареєстрованих безробітних.
Щодо розміру середньої заробітної плати
штатних працівників у вересні 2021 року.
Середній розмір заробітної плати штатних
працівників в Запорізькій області у вересні 2021
року, порівняно з відповідним місяцем 2020 року,
зріс на 17,2% та становив 14,0 тис. грн.
Серед
видів
економічної
діяльності,
найвищою заробітна плата була у сфері
промисловості (18,3 тис. грн.) та державного
управління й оборони (17,1 тис. грн.).
Найнижчою – у сфері операцій з нерухомим
майном (7,9 тис. грн.).
За видами промислової діяльності найвища
заробітна плата пропонувалась у постачанні
електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря (27,5 тис. грн.), а найнижчою – у сфері
водопостачання, каналізації та поводження з
відходами (11,6 тис. грн.).
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Ситуація на ринку праці
За
видами
економічної
діяльності,
найбільше
безробітних
громадян
працевлаштовано у сільському господарстві
(28,7%), у переробній промисловості (14,5%) та
у сфері торгівлі (12,0%). За групами професій
27,2% працевлаштованих це робітники з
обслуговування, експлуатації устаткування та
машин, 18,0% – представники найпростіших
професій, 15,1% – працівники сфери торгівлі та
послуг, 10,8% – кваліфіковані робітники з
інструментом.
У січні-жовтні 2021 року за сприяння
Запорізької обласної служби зайнятості 1,2 тис.
безробітних проходили професійне навчання. До
громадських та інших робіт тимчасового
характеру залучено 2,4 тис. осіб. Приклади видів
громадських робіт: благоустрій, екологічний
захист навколишнього середовища, роботи із
соціально вразливими верствами населення,
впорядкування місць поховання, меморіалів
захисників Вітчизни.

Станом на 1 листопада 2021 року послуги
Запорізької
обласної
служби
зайнятості
отримували 13,4 тис. громадян, з них 11,9 тис. осіб
мали статус безробітного, що на 34,1% менше, ніж
на відповідну дату минулого року. Отримували
допомогу по безробіттю 9,4 тис. осіб.
За статтю: у загальній кількості зареєстрованих
безробітних, чоловіки становили – 4,3 тис. осіб
(або 35,8%), жінки – 7,7 тис. осіб (або 64,2%).
За віковими групами: 27,3% зареєстрованих
безробітних були у віці до 35 років; 29,4% – у віці
від 35 до 44 років; 25,3% – у віці від 45 до 55
років; 18,0% – понад 55 років.
За освітою: 50,9% зареєстрованих безробітних
мали вищу освіту, 39,7% – професійно-технічну,
9,4% – загальну середню освіту.
За
видами
економічної
діяльності:
серед зареєстрованих безробітних 20,6% раніше
були зайняті у сфері державного управління й
оборони; 17,4% – у сфері торгівлі; 12,7% – у
переробній промисловості.
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За професійними групами, серед зареєстрованих
безробітних переважають працівники:
• сфери торгівлі та послуг – 19,8% (продавці,
кухар,
охоронник,
покоївка,
стрілець,
молодша
медична
сестра,
помічник
вихователя, соціальний робітник),
• службовці та керівники – 15,3% (головний
бухгалтер,
менеджери,
директор
підприємства,
військовослужбовець,
заступник директора, начальник відділу,
завідувач господарства, заступник начальника
відділу, керуючий магазином),
• представники найпростіших професій –
13,9% (підсобний робітник, прибиральник
службових приміщень, сторож, двірник,
комірник, кухонний робітник, вантажник),
• фахівці – 11,9% (бухгалтер, сестра медична,
помічник члена комісії, фахівець, вихователь,
представник торговельний),
• професіонали – 11,6% (спеціаліст державної
служби,
економіст,
вчитель,
інженер,
юрисконсульт, юрист, вихователь, старший
уповноважений в особливо важливих справах,
викладач закладу вищої освіти).

Станом на 1 листопада 2021 року кількість
вакансій, заявлених роботодавцями до служби
зайнятості Запорізької області становила 2010
одиниць, що на 22,4% менше, ніж на відповідну
дату минулого року.
За видами економічної діяльності, більшість
вакансій
налічується
на
підприємствах
переробної промисловості (30,3%), у сфері
освіти (15,6%), оптової та роздрібної торгівлі
(11,3%) та у сфері постачання електроенергії,
газу, пари (7,9%).
У професійному розрізі, найбільше вакансій
подано для працевлаштування:
• 25,9%
робітників
з
обслуговування,
експлуатації
устаткування
та
машин
(оператор котельні, водій автотранспортних
ззасобів, машиніст котельної, кочегарвипалювач,
токар,
фрезерувальник,
апаратник хімводоочищення, укладальник
виробів, оператор верстатів з програмним
керуванням);
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•

•

•

•

20,2%
кваліфікованих
робітників
з
інструментом
(слюсар-ремонтник,
електрогазозварник, електромонтер з ремонту
та
обслуговування
електроустаткування,
слюсар з механоскладальних робіт, маляр,
слюсар із складання металевих конструкцій,
робітник з комплексного обслуговування й
ремонту будинків, слюсар-сантехнік, швачка);
14,5%
некваліфікованих
працівників
(вантажник,
прибиральник
службових
приміщень, підсобний робітник, двірник,
комірник, опалювач, кухонний робітник);
10,3% професіоналів (вчитель, практичний
психолог,
інженер,
інженер-конструктор,
економіст,
інженер-технолог,
спеціаліст
державної служби, вихователь дошкільного
навчального закладу, юрисконсульт);
10,0% фахівців (бухгалтер, сестра медична,
вихователь, фахівець, електрик дільниці,
технік, майстер виробничого навчання,
інспектор кредитний, фармацевт);

• 9,5% працівників сфери торгівлі та послуг
(продавець продовольчих товарів, кухар,
охоронник, продавець-консультант, молодша
медична сестра, помічник вихователя,
продавець непродовольчих товарів, офіціант,
бармен, буфетник);
Суттєвим залишається дисбаланс між
попитом та пропозицією робочої сили. Станом
на 1 листопада 2021 року, в середньому по
Запорізькій області, на одне вільне робоче
місце претендувало 6 безробітних (на 1
листопада 2020 року – 7 осіб).

Найбільша невідповідність попиту на
робочу силу та її пропозиції у професійнокваліфікаційному розрізі спостерігалася серед
кваліфікованих
робітників
сільського
господарства (на 1 вакансію претендувало 22
особи), технічних службовців (15 осіб),
службовців та керівників (14 осіб).
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Зайняте населення у віці 15-70 років

Рівень зайнятості, %

(чисельність та рівень)

713.9
тис.

694.3
тис.

56,5%

48,7 – 54,0

55,8%
І півріччя 2020 року

І півріччя 2021 року

54,1 – 55,7
55,8 – 61,6

Безробітне населення у віці 15-70 років
(чисельність та рівень за МОП)

82.8
тис.

86.7
тис.
11,1%

10,4%
І півріччя 2020 року

Рівень безробіття, %

6,8 – 10,0

10,1 – 12,0

І півріччя 2021 року

12,1 – 16,0
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У вересні 2021 року середній розмір заробітної
плати становив – 14,0 тис. грн.
За видами економічної діяльності (тис. грн.)
7,9

операції з нерухомим майном

8,6

розміщування й харчування

8,7

будівництво

9,2

адміністративне обслуговування

9,9
10,0

10,6
10,7
11,1
11,6
11,9
12,5

торгівля та ремонт транспортних
засобів
охорона здоров’я
мистецтво, спорт, розваги

інформація та телекомунікації
сільське, лісове та рибне
господарство
транспорт

по Україні – 14,2 тис. грн.
За регіонами (грн.)

10 9761 – 12 000

12 001 – 14 000
14 001 – 20 658

За видами промислової діяльності (тис. грн.)

11,6

водопостачання; каналізація

фінансова та страхова діяльність

14,8

16,5

надання інших видів послуг

18,3

(за даними Державної служби статистики України)

освіта

професійна, наукова та технічна
діяльність

17,1

Заробітна плата
штатних працівників, тис. грн.

державне управління,
оборона
промисловість

16,1
21,0

27,5

переробна промисловість
добувна промисловість
постачання електроенергії,
газу, пари

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.

63
62
43

40
33

Гуляйпільська філія
Михайлівська філія
Чернігівська філія

К-Дніпровська філія

За центрами зайнятості/філіями, (осіб)

Приморська філія

101

118

Більмацька філія

Токмацька філія

137

Веселівська філія

102

164

Пологівська філія

Оріхівська філія

172

Приазовська філія

103

189

Запорізька філія

1,020

1,159

1,276

січень-жовтень
2021 року
січень-жовтень
2020 року

Новомиколаївська
філія

195

Вільнянська філія

315

417

Василівська філія
Енергодарська філія

429

Якимівська філія

Запорізький МЦЗ

Бердянський МРЦЗ

Мелітопольський
МРЦЗ

Запорізька область

Обсяги запланованого
масового вивільнення працівників
у січні-жовтні 2021 року

6 138 осіб
(- 4 434 особи)

10 572 осіб

Зміна значення

(збільшення/зменшення
до січня-жовтня 2020 року)

- збільшення
- зменшення

Запорізька область
Кількість осіб, попереджених про
заплановане масове вивільнення
за видами економічної діяльності у січні-жовтні 2021 року

Зміна значення

Кількість осіб

(збільшення/зменшення
до січня-жовтня 2020 року)
2338

державне управління й оборона
охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги

2025

освіта

708

державне управління й оборона

-1509

охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги

-1612

сільське, лісове та рибне
господарство

253

сільське, лісове та рибне
господарство

переробна промисловість

250

переробна промисловість

професійна, наукова та технічна
діяльність
адміністративне обслуговування

142
106

286

освіта

-406
-1182

професійна, наукова та технічна
діяльність

48
105

адміністративне обслуговування

97

мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

Збільшення
Зменшення -6

оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспорту

68

оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспорту

-6

водопостачання; каналізація

57

водопостачання; каналізація

надання інших видів послуг

94

надання інших видів послуг

мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

6

-158

Запорізька область

Кількість осіб, попереджених про
заплановане масове вивільнення
за професійними групами у січні-жовтні 2021 року

Зміна значення

Кількість осіб

(збільшення/зменшення
до січня-жовтня 2020 року)

фахівці

1 618

фахівці

професіонали

1 576

професіонали

службовці, керівники

1 132

працівники сфери торгівлі
та послуг

574

найпростіші професії
робітники з обслуговування
устаткування

484

324

службовці, керівники

працівники сфери торгівлі та
послуг

-503

-848

-716

найпростіші професії

робітники з обслуговування
устаткування

кваліфіковані робітники з
інструментом

176

кваліфіковані робітники з
інструментом

технічні службовці

141

технічні службовці

113

робітники сільського
господарства

робітники сільського
господарства

-975

-231

-771

-361

-118

Збільшення
Зменшення

89

Запорізька область
Надання послуг
службою зайнятості

протягом січня-жовтня 2021 року
 Всього отримували послуги
з них, мали статус безробітного

 Працевлаштовано
з них, безробітних

 Проходили професійне навчання
з них, в ЦПТО

71 043 особи
50 323 особи

20 209 осіб
17 885 сіоб

1 160 осіб
90 осіб

 Брали участь у громадських роботах та інших
роботах тимчасового характеру

2 428 осіб

 Отримували допомогу по безробіттю

43 711 осіб

 Кількість роботодавців, які співпрацювали
з центрами зайнятості
 Кількість вакансій

5 921 од.

22 594 од.

Запорізька область
Кількість зареєстрованих вакансій, од.
2019 р.

2021 р.

2873

4087

2237

4392
3886

3589

3322
2568
1723 2514

2659

1560
червень

квітень

лютий

березень

2233

4879

2335 2084

2290 1915

1943

2676

1719

2203
1067

грудень

4052

1968

1555

січень

4528

4349

травень

3963
4630 3675
3887
3464
4347

листопад

жовтень

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

січень

лютий

3225

березень

4238
4254
3521
3403
2836
3323 31563164
3091 3198
2825
2379
2725
3242 2991
2251
2630
2549
2445 2525 21402391 25832164 2478
2095

5792

грудень

4149
3950

2021 р.

листопад

5209

5396

2020 р.

6327

жовтень

2020 р.

вересень

2019 р.

серпень

8249

липень

Кількість зареєстрованих безробітних, осіб

Кількість працевлаштованих безробітних, осіб

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

2941

2112

грудень

листопад

жовтень

вересень

1892 1215
1212
751

3299

2003 1550
1892
1743
1446
1287 1661 1440
1370
1669 1228
1419
927

лютий

1721

3332
3532
2371
1707 1518

серпень

2643

січень

листопад

2226 1860
1399 1689
1742

3196
3012

33823089

березень

2941

1937

2021 р.

4012

4265

червень

3299
2711

жовтень

червень

травень

1919 1884

4200

грудень

3539
1972
2279
2396

4012

вересень

2738

квітень

березень

лютий

січень

973

1619

3496

серпень

3262

2643

3532 3332

4200

3382

2768

4265

2020 р.

5637

5025

липень

3567

2019 р.

2021 р.

травень

5025
4674

2020 р.

липень

2019 р.

квітень

5637

Запорізька область
Працевлаштування безробітних,
(структура, %)
у січні-жовтні 2021 року

За видами економічної діяльності
28.7

сільське господарство

14.5

переробна промисловість

12.0

торгівля та ремонт

7.8

освіта
охорона здоров'я

5.4

державне управління й оборона

5.4

постачання електроенергії, газу

4.9

розміщування й харчування

4.7

транспорт

4.1

будівництво

2.6

адміністративне обслуговування

2.1

водопостачання; каналізація

1.9

професійна, технічна діяльність

1.7

інші

4.2

За професійними групами
27.2

робітники з обслуговування
устаткування та машин

18.0

найпростіші професії та особи
без професії

15.1

працівники сфери торгівлі та
послуг
кваліфіковані робітники з
інструментом

10.8
8.5

фахівці
професіонали
службовці, керівники
технічні службовці
робітники сільського та
лісового господарства

7.8
6.2
4.1
2.3

Запорізька область
Станом на 1 листопада 2021 року
(у порівнянні з відповідною датою 2020 року)

Всього отримували послуги
служби зайнятості

13 370
осіб

Кількість безробітних,
зареєстрованих в службі
зайнятості

11 932 -34,1%

Кількість безробітних, які
отримували допомогу

9 431 -33,3%
особа

Кількість вакансій (3-ПН)

2 010 -22,4%

Кількість безробітних
на 1 вакансію

особи

од.

6 осіб

-1

особа

Запорізька область
Окремі характеристики
зареєстрованих безробітних
станом на 1 листопада 2021 року

За статтю

64.2%
жінки

35.8%

247 осіб

чоловіки

(2,1%)

За віковими групами

27.3%
до 35 років

29.4%
35-44 років

За освітою
вища;
50.9%

Особливі категорії

43.3%
понад 45 років
загальна
середня;
9.4%

11,9
тис.

119 осіб
(1,0%)

797 осіб
(6,7%)

1 090 осб
(9,1%)

професійнотехнічна;
39.7%

134 особи
(1,1%)

учасники АТО
внутрішньо переміщені
особи
особи з інвалідністю

особи, яким залишилося 10
і менше років до пенсії
випускники навчальних
закладів

Запорізька область
Структура зареєстрованих безробітних,
станом на 1 листопада 2021 року
(за віковими групами)
- чоловіки

15-24 років

184 (4.3%)

30-34 років

358

15-24 років

особи

384

25-29 років

особи

548

25-29 років

(12.9%)

(4.7%)

(8.8%)

30-34 років

1231 (28.8%)
особа

1139
осіб

(26.7%)

781 (18.3%)
особа

Всього чоловіків: 4 267 осіб

особи

1111

осіб

45-55 років

осіб

674

(9.0%)

35-45 років

понад 55
років

- жінки

(14.5%)

осіб

2275 (29.7%)
осіб

35-45 років

1879 (24.5%)

45-55 років

осіб

1368

понад 55 років

осіб

Всього жінок: 7 665 осіб

(17.8%)

Запорізька область
Структура безробітних,
зареєстрованих у центрах зайнятості,
станом на 1 листопада 2021 року, %
За видами економічної діяльності
1,8

водопостачання та каналізація

1,9

будівництво

2,1

професійна, наукова, технічна діяльність

2,6

За професійними групами

2,2 кваліфіковані робітники

сільського господарства

адміністративне обслуговування

7,0
3,1
3,5

4,3

фінансова та страхова діяльність
постачання електроенергії та газу

транспорт

4,9

освіта

5,2

розміщення й харчування

8,2
12,7
17,4

20,6

7,4

інші види діяльності

4,8

6,9

технічні службовці

10,9

кваліфіковані робітники
з інструментом
робітники з обслуговування,
експлуатації устаткування

11,6

професіонали

11,9

фахівці

13,9

найпростіші професії

охорона здоров’я
сільське господарство
переробна промисловість
торгівля та ремонт
транспортних засобів
державне управління

15,3
19,8

службовці та керівники
працівники сфери торгівлі
та послуг

Запорізька область
Структура безробітних, які отримували допомогу
станом на кінець жовтня 2021 року
2 512 осіб (26,6%)
у мінімальному розмірі
(1 000 грн.)

4 804 особи (60,0%)
від заробітної плати та
страхового стажу
(від 1 801 до
9 516 грн.)

9 431
особа

2 115 осіб (22,4%)
у підвищеному
мінімальному розмірі
(1 800 грн.)
у мінімальному розмірі

Кількість безробітних, які отримували допомогу, тис. осіб

2020 рік

01.11

01.10

01.09

01.08

01.07

01.06

01.05

01.04

01.03

01.02

01.01

11.3 12.8 12.5 10.6 10.9 12.8 12.5 12.2 11.3 10.1 9.7

3.4

1.8

1.3

2.0

2.5

2.0

9.8

3.9

12.4 13.6 12.6

10.0

3.9

12,4

11,1 10,4

3.1

3.2
1.5

7.2

7.7

6.5

2021 рік

2.7
1.9

2.6
2.1

9,8 9,3 9,4
2.2
1.3

2.2
1.8

2.5
2.1

5.7

6.3

5.3

4.8
01.11.

3.3
1.1

01.10.

3.5
1.3

01.09.

3.9
1.4

01.08.

1.7

01.07.

2.1

16,4
14,9 14,1 15,2 4.0 4.1 4.1
14,2

01.06

2.0

16,6

у підвищеному
мінімальному розмірі
від заробітної плати та
страхового стажу

01.05

3.3

4.7

01.04

2.8
1.4

4.9

01.03

2.9
1.2

5.1

01.02

2.9
1.1

14,8 4.5

18,2 19,0 18,7

18,6

01.01

2.8
1.4

16,8 16,6

19,9 19,5

01.12

15,5

18,7

Запорізька область
Структура вакансій,
зареєстрованих в центрах зайнятості,
станом на 1 листопада 2021 року, %
За видами економічної діяльності
1,4
2,0
2,2

2,3
2,6
4,1

фінансова та страхова діяльність
розміщення й харчування

водопостачання; каналізація
адміністративне обслуговування
сільське, лісове та рибне
господарство

4,2
4,5

транспорт

понад 15000 грн.;

11001-15000
грн.; 10.0%

3.6%

2 010

9001-11000
грн.; 12.5%

6000 грн.
(мінімальна);

34.3%

од.

6001-7000
грн.; 18.8%

7001-9000
грн.; 20.8%

державне управління й оборона
будівництво

За професійними групами
0,6 кваліфіковані робітники

4,6

інші види діяльності

7,0

охорона здоров’я

7,9

постачання електроенергії, газу, пари

11,3

За розмірами заробітної плати

торгівля та ремонт
транспортних засобів

15,6

освіта

30,3

переробна промисловість

сільського господарства

2,7
6,3
9,5
10,0
10,3
14,5
20,2

25,9

технічні службовці

службовці та керівники
працівники сфери торгівлі та послуг
фахівці
професіонали

найпростіші професії
кваліфіковані робітники
з інструментом
робітники з обслуговування,
експлуатації устаткування

Запорізька область
Найбільш популярні професії на ринку праці станом на 01.11.2021
Професійні групи

Назва професії

робітники з обслуговування,
експлуатації устаткування та
машин






оператор котельні,
водій,
машиніст котельної,
кочегар-випалювач,






токар,
фрезерувальник,
апаратник хімводоочищення,
укладальник виробів

кваліфіковані робітники з
інструментом






слюсар-ремонтник,
електрогазозварник,
електромонтер,
слюсар з механоскладальних
робіт,










вантажник,
прибиральник службових
приміщень,
підсобний робітник,
двірник,
вчитель,
практичний психолог,
інженер,
інженер-конструктор,










маляр
слюсар зі складання металевих
конструкцій,
робітник з комплексного
обслуговування,
слюсар-сантехник
комірник,
опалювач,
кухонний робітник,
укладальник-пакувальник











бухгалтер,
сестра медична,
вихователь,
фахівець










продавець продовольчих
товарів,
кухар,
охоронник,
продавець-консультант,
менеджер,
менеджер із збуту,
головний бухгалтер,
майстер дільниці,

економіст,
інженер-технолог,
спеціаліст державної служби,
вихователь дошкільного
навчального закладу
електрик дільниці,
технік
майстер виробничого
навчання,
інспектор кредитний
молодша медична сестра,
помічник вихователя,
продавець непродовольчих
товарів,
офіціант
заступник директора,
головний енергетик,
майстер виробничої дільниці,
майстер

некваліфіковані працівники

професіонали

фахівці

працівники сфери торгівлі та
послуг

керівники, менеджери














Запорізька область
Заробітна плата у вакансіях
за професійними групами
станом на 1 листопада 2021 року, грн.

6 493
6 661
7 106
7 119

7 465
8 266
8 551
9 185

9 892

кваліфіковані робітники
сільського господарства
працівники сфери
торгівлі та послуг
технічні службовці

Запорізька область
(у середньому)
8 187 грн.

найпростіші професії
фахівці
професіонали
робітники з обслуговування,
експлуатації устаткування
кваліфіковані робітники з
інструментом
законодавці, службовці, керівники

Запорізька область
Кількість зареєстрованих безробітних, кількість
вакансій та кількість претендентів на 1 вакансію,
станом на 1 листопада 2021 р.
За професійними групами
2360
1826
1660

1420

1300

22
15

кількість безробітних, осіб

265

2

6

521

292

12

кількість вакансій, од.

навантаження на 1 вакансію, осіб

найпростіші професії

55

190

405

кваліфіковані робітники з
інструментом

201

2

кваліфіковані робітники
сільського господарства

207

885

12

технічні службовці

7

фахівці

7

професіонали

службовці та керівники

127

828

працівники сфери торгівлі та
послуг

14

робітники з обслуговування та
експлуатації устаткування

1388

кількість безробітних, осіб
кількість вакансій, од.

490
2

682

83
5

141 70

навантаження на 1 вакансію, осіб

14

Надання інших видів послуг

9

Мистецтво, спорт

22

Охорона здоров'я

1269

Освіта

Державне управління й оборона

6
5 518
475
313
259
227
213
112
95
91
23
46
27
39
23
5

4

Адміністративне та допоміжне
обслуговування

12

Професійна, наукова та технічна
діяльність

13

Операції з нерухомим майном

8

Фінансова та страхова діяльність

15

Інформація та телекомунікації

191
84

Розміщування й харчування

45
2

Транспорт

347
158 175

Торгівля та ремонт

2
4

Будівництво

609
2

Водопостачання; каналізація

53 82 13

Постачання електроенергії, газу, пари

6

Переробна промисловість

819

Добувна промисловість

Сільське господарство

Запорізька область

Кількість зареєстрованих безробітних, кількість
вакансій та кількість претендентів на 1 вакансію,
станом на 1 листопада 2021 р.

За видами економічної діяльності
2055

1735
25

5

314

4

64
15

