
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ,  
ЯКІ НЕОБХІДНО ВРАХУВАТИ
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДАНИХ
ЩОДО ЗАРЕЄСТРОВАНОГО
БЕЗРОБІТТЯ ТА БЕЗРОБІТТЯ
ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ МОП



За останніми опублікованими даними Держстату України, більшість безробітних шукають роботу за

допомогою Державної служби зайнятості. Так, у 2021 році, серед 1,7 млн безробітних, визначених за

методологією Міжнародної організації праці, 38% громадян зверталися за пошуком роботи до Державної

служби зайнятості, а до приватних агентств – лише 1% безробітних.
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Безробітне населення 

Структура безробітного населення
за способами пошуку роботи

1 712
тис.

За статтю та місцем проживання

Шукали роботу
через Жінки Чоловіки Місто Село
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45,8% 30,1% 32,7% 48,0%
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25,3% 36,6% 30,9% 31,2%

Інтернет 16,1% 21,0% 23,3% 9,5%
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Коментар до висновків щодо  співвідношення 

кількості безробітних (за методологією МОП) та кількості 

безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості

кількість безробітних 

працездатного віку 

(за методологією МОП)

кількість осіб, які 

мали статус 

безробітного 

млн осіб

ВІДПОВІДНЕ ПОРІВНЯННЯ НЕ Є КОРЕКТНИМ

ВНАСЛІДОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА НЕ

ВІДОБРАЖАЄ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ

СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ.

1,7
за даними Держстату щодо 

обстежень робочої сили

364 
за даними Державної 

служби зайнятості

21%

За оцінками окремих експертів послуги Державної служби зайнятості
отримують 21% реальних безробітних громадян.

Такий висновок ґрунтується на підставі співставлення наступних
статистичних показників:
 кількість безробітних (за методологією МОП) в середньому в 2021 році

становила 1,7 млн осіб;
 середньоденна кількість безробітних, зареєстрованих у Державній службі

зайнятості (в середньому за 2021 рік) становила 364 тис. осіб.

тис. осіб

Кількість осіб, які скористалися 

послугами Державної служби 

зайнятості у 2021 році

2,1 млн осіб

мали статус 

безробітного
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тис. 
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за день!



Показники щодо безробіття 

за методологією МОП

Показники зареєстрованого 

безробіття 

 Джерело: вибіркові обстеження робочої сили,
які здійснюються Держстатом України на
підставі Положення Резолюції щодо статистики
трудової діяльності, зайнятості та
недовикористання робочої сили, прийнятої на
19-й Міжнародній конференції статистиків
праці. Методологічні положення щодо
класифікації та аналізу робочої сили й окремих
форм трудової діяльності, затверджені наказом
Держстату від 27.01.2017 №22, із змінами,
затвердженими наказом Держстату від
28.12.2018 №292.

 Вибірка: Загальнодержавна територіальна
ймовірнісна вибірка неінституційних
домогосподарств. Обсяг вибірки - 15,9 тис.
домогосподарств щомісячно.

 Джерело: адміністративні дані
Державної служби зайнятості щодо
кількості осіб, які отримали статус
безробітного в установленому
порядку, відповідно до Закону
України «Про зайнятість населення»,
Порядку реєстрації, перереєстрації
безробітних та ведення обліку осіб,
які шукають роботу, затверджений
постановою Кабінету Міністрів
України від 19.09.2018 № 792.

 Суцільне спостереження: облік всіх
громадян, які мали статус
зареєстрованого безробітного, за
будь який період.

Особливості методології



Показники щодо безробіття 

за методологією МОП

Показники зареєстрованого 

безробіття 

 Визначення: «Безробітні (за методологією МОП)»:
належать особи певного віку, які одночасно
відповідають трьом умовам:
 не мали роботи (прибуткового заняття);
 шукали роботу або намагалися організувати

власну справу впродовж останніх чотирьох
тижнів, що передували опитуванню, тобто
робили конкретні кроки протягом зазначеного
періоду з метою знайти оплачувану роботу за
наймом чи на власному підприємстві;

 були готові приступити до роботи впродовж
двох найближчих тижнів, тобто почати
працювати за наймом або на власному
підприємстві з метою отримання оплати або
доходу.

 Звітний період: обстежуваний тиждень (з понеділка
по неділю), що включає 15 число місяця.
Опитування розпочинається з тижня, який є
наступним після звітного періоду, та триває 15
календарних днів.

 Визначення: «Зареєстровані безробітні»:
особи працездатного віку, які
зареєстровані в Державній службі
зайнятості як безробітні і готові та здатні
приступити до роботи. Статус
безробітного надається особам за їх
особистою заявою у разі відсутності
підходящої роботи з першого дня
реєстрації в центрі зайнятості. Якщо на
момент подання особою заяви на
отримання статусу безробітного для
неї є підходяща вакансія, статус
безробітного не надається, а
пропонується робота (хоча з точки зору
визначення безробітного за
методологією МОП, така особа є
безробітною).

 Звітний період: у середньому за
відповідний період з початку року
(методика розрахунку наведена у
прикладі).

Особливості методології



Приклад розрахунку середньої кількості осіб, 

які мали статус безробітного у 2021 році

Період
мали статус 

на початок місяця
зареєстровано 

протягом місяця
усього мали статус 
у звітному місяці

працевлаштовано та 
знято з обліку 

мали статус 
на кінець місяця

січень 2021 459,2 81,7 540,9 52,9 488,0
лютий 2021 488,0 70,0 558,0 68,4 489,6
березень 2021 489,6 69,4 559,0 109,3 449,7
квітень 2021 449,7 67,0 516,7 112,1 404,6
травень 2021 404,6 58,2 462,8 83,9 378,9
червень 2021 378,9 50,8 429,7 84,9 344,8
липень 2021 344,8 48,2 393,0 71,8 321,2
серпень 2021 321,2 45,2 366,4 62,4 304,0
вересень 2021 304,0 51,9 355,9 70,0 285,9
жовтень 2021 285,9 47,2 333,1 72,4 260,7
листопад 2021 260,7 60,8 321,5 60,5 261,0
грудень 2021 261,0 81,3 342,3 47,3 295,0

Кількість безробітних у середньому за 12 місяців = (1/2 (кількості безробітних на 
початок періоду) + кількість безробітних на початок кожного місяця + 1/2(кількості 
безробітних станом на кінець періоду)) / 12 місяців

ФОРМУЛА 

РОЗРАХУНКУ

тис. осіб

1/2 
станом 
на 1.01

станом 
на 1.02

станом 
на 1.03

станом 
на 1.04

станом 
на 1.05

станом 
на 1.06

станом 
на 1.07

станом 
на 1.08

станом 
на 1.09

станом 
на 1.10

станом 
на 1.11

станом 
на 1.12

1/2 
станом 
на 1.01

у середньому
за 12 місяців

Розрахунок
229,6 488,0 489,6 449,7 404,6 378,9 344,8 321,2 304 285,9 260,7 261,0 147,5 363,8

тис. осіб

ЧИМ БІЛЬШЕ ГРОМАДЯН ПРАЦЕВЛАШТОВУЄТЬСЯ ЗА СПРИЯННЯ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ, 
ТИМ МЕНШЕ ЇХ НА КІНЕЦЬ ПЕРІОДУ.



Основні показники результатів діяльності 

Державної служби зайнятості

За розрахунками щоденна кількість зареєстрованих безробітних                    

(у середньому за 2021 р.) – 364 тис. осіб 

З розвитком електронних сервісів, кількість осіб, які будуть реєструватися

безпосередньо у центрах зайнятості, буде скорочуватися, адже вони зможуть

користуватися послугами щодо пошуку роботи дистанційно.

2021 р.

Всього скористалися послугами Державної служби зайнятості 2 065

з них:

кількість  зареєстрованих безробітних 1 191

інші шукачі роботи 874

Всього отримали роботу (у т.ч. до набуття статусу безробітного) 504

працевлаштовано до набуття статусу 99

працевлаштовано безробітних 405

Проходили професійне навчання 88

Всього брали участь у громадських та інших роботах тимчасового 
характеру

67

тис. осіб



Частка працевлаштованих Державною службою 

зайнятості серед всіх офіційно прийнятих на роботу              

у 2021 році

2 038
тис. осіб*

* За даними Інформації «Рух 
кадрів» Державної служби 
статистики України25%

Працевлаштовані
за сприяння ДСЗ

за сприяння ДСЗ

приватними 
агентствами

зайнятості

504 тис. осіб

56 тис. осіб

4,8%

504 тис. осіб

Співвідношення працевлаштованих за сприяння державної 

служби зайнятості та приватними агентствами зайнятості 

у 2021 році

більше
у 9 разів

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТОВАНИХ ЗА СПРИЯННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ У 9 РАЗІВ

ПЕРЕВИЩУЄ КІЛЬКІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТОВАНИХ ПРИВАТНИМИ АГЕНТСТВАМИ ЗАЙНЯТОСТІ

(за даними звітності за формою 1-ПА)


