
 

 

СИТУАЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ ПО М.КОНОТОП І КОНОТОПСЬКОМУ 

РАЙОНУ В СЕРПНІ 2015 РОКУ 

 

 Ситуація на ринку праці постійно змінюється в часі. Зазнає змін 

кон'юнктура ринку праці щодо пропозиції робочої сили та попиту на неї, а 

відповідно й обсяг, склад та структура економічно активного населення. 

 На кінець серпня 2015р. на обліку в державній службі зайнятості в 

м.Конотоп і Конотопському районі перебувало 1584 безробітних, що на 4,5% 

менше, ніж на кінець липня п.р. Порівняно з відповідним місяцем минулого 

року їх кількість зменшилась на 243 особи, або на 13,3%. Допомогу по 

безробіттю отримували 1255 осіб (79,2%), які мали статус безробітного. У 

загальній кількості безробітних жінки складали 70,2%, молодь у віці до  

35 років – 34,9%. 

 Кон’юктура ринку праці характеризується значним перевищенням 

пропозиції робочої сили над її попитом. 

 Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

роботодавцями до державної служби зайнятості, протягом серпня 2015р. 

збільшилася на 25,5% і на кінець місяця 2015р. склала 123 вакансії. Проте, 

порівняно з серпнем 2014р. спостерігається зменшення кількості вакансій на 

15,2%. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

(вакантну посаду) становило 13 осіб. 

 На кінець серпня 2015р., як і раніше, найбільший попит на робочу силу 

спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання 

за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин 

(23% від заявлених вакансій). Проте, пропозиції на ринку праці зазнали змін. 

Так, на кінець серпня на ринку праці виникла потреба у кваліфікованих 

працівниках, що склало п’яту частину від заявлених вакансій.  

 У серпні 2015р. було працевлаштовано 69 осіб, які мали статус 

безробітного, що в 1,9 раза менше, ніж у попередньому місяці. Частка 

працевлаштованих безробітних, які шукали роботу через державну службу 

зайнятості, порівняно з липнем п.р. зменшилась на 2,8 в.п. і на кінець місяця 

становила 3,7%.  

 Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю у серпні 2015р., становила 1296 осіб. Середній розмір допомоги по 

безробіттю становив 1058 грн., що на 13,1% нижче законодавчо визначеного 

розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.).  
 

 

 
 


