
Зайнятість та безробіття населення Херсонської області 

у сільській місцевості 

У 2016 році чисельність зайнятого населення становила  441,0 тис. осіб, з них 

42,5% (187,5 тис. осіб) проживають у сільській місцевості та 57,5%  (253,5 тис. осіб) 

- у міських поселеннях.  

Рівень зайнятості населення, що проживає у сільській місцевості, становив 

61,5%, серед міського населення  – 52,1%.  
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Чисельність безробітних становила  55,9 тис. осіб, з них 27,9% (15,6 тис. осіб) 

проживають у сільській місцевості та 72,1% (40,3 тис. осіб) у міських поселеннях. 

Рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) у сільській 

місцевості становив 7,7%, серед громадян, що проживають у міських поселеннях – 

13,7% економічно активного населення. 

13.9

36.9

15.6

40.3

2015 2016

Чисельність безробітного населення, (тис.осіб)

сільська місцевість міські поселення
 

 

6.8

12.6

7.7

13.7

2015 2016

Рівень безробіття ,(%)

сільська місцевість міські поселення
 

 



Протягом 2017 року послуги Херсонської обласної служби зайнятості 

отримали 33,4 тис. зареєстрованих безробітних, у тому числі 45,4% (15,2 тис. осіб) 

мешканці сільської місцевості та 54,6% (18,3 тис. осіб) жителі міських поселень. 

Чисельність працевлаштованих за сприянням державної служби зайнятості 

становила 22,9 тис. осіб, зокрема 41 % (9,4 тис. осіб) мешкали у сільській місцевості 

та 59% (13,5 тис. осіб) проживали у міських поселеннях. 

Для профілактики безробіття та пом’якшення дисбалансу на ринку праці 

службою зайнятості здійснюється професійна орієнтація громадян. У 2017 році 

профорієнтаційними послугами було охоплено 32,3 тис.осіб які мали статус 

безробітного, зокрема 46% (14,9 тис. осіб) з числа сільських мешканців та 54% (17,5 

тис. осіб) проживають у місті.  

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня 

безробітних вимогам роботодавців, за направленням служби зайнятості протягом  

2017 року професійне навчання проходили 5,1 тис. безробітних, з яких  59% (3,0 тис. 

осіб) мешканці сільської місцевості та 41% (2,1 тис. осіб) жителі міських поселень. 

У громадських та інших роботах тимчасового характеру у 2017 році взяли 

участь 5,1 тис. осіб, з них 58% (2,9 тис. осіб) мешканці сільської місцевості та 42% 

(2,1 тис. осіб) жителі міста. 

Станом на 1 січня 2017 року статус безробітного мали 11,2 тис. осіб, зокрема 

48% (5,4 тис. осіб) сільські мешканці та 52% (5,9 тис. осіб) мешканці міських 

поселень. 


