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Середня заробітна плата на ринку праці в Україні 
станом на 01.05.22 

 

За відсутності офіційної інформації про середню заробітну плату в Україні у 

лютому, березні та квітні 2022 року, для аналізу тенденцій її зміни  певною мірою 

можна скористатися даними компанії Work.ua – одного з найбільших ресурсів з 

працевлаштування в Україні.  

Зрозуміло, що ці дані не є абсолютно достовірними, проте, за відсутності 

офіційних даних, можуть характеризувати загальну тенденцію на ринку праці.  
 

Станом на 01.05.22 на порталі Work.ua представлено: 

- резюме кандидатів на працевлаштування - 3 597 602; 

- вакансій від роботодавців всього               -     13 967. 

При цьому з 1 березня по 26 квітня загальна кількість: 

- резюме змінилась незначно –      зросла з 3483,6 тис.од. до 3583,6 (+2,9%); 

- вакансій  -                знизилась з 81,86 тис. до 11,23 тис.  (майже у 8 разів). 

 

 
 

З 22.02.22 по 01.03.22 відбулося різке падіння кількості нових вакансій, 

що розміщуються на порталі Work.ua. 

При цьому за три місяці 2022 р. (з 01.03.22 по 26.04.22) кількість нових 

вакансій на ринку праці стрімко знижувалась щотижня, а кількість розміщених 

нових резюме навпаки – збільшувалась.    

За даними на 01.03.22 на 43 тис. вакансій подавалось майже 55 тис. нових 

резюме щотижнево (попит по резюме перевищував пропозиції від роботодавців 

майже на 28%). 

Станом на 26.04.22 на 7,7 тис вакансій щотижнево подавалось 107,6 тис. 

резюме. Таким чином, в щотижневому розрізі кількість розміщених резюме 

перевищує кількість розміщених вакансій, тобто за цими показниками можна 

сказати, що попит перевищує пропозицію на ринку праці майже в 14 разів. 
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За робітничими спеціальностями кількість розміщених (оновлених) за 

тиждень вакансій та резюме до війни (на 22.02.22) було таким: на 9 тис. вакансій - 

14,6 тис. резюме (перевищення кількості резюме на 62%). На 01.03.22 кількість 

об’яв з пошуку роботи та працевлаштування зрівнялась (6,75 тис вакансій на 6,93 

тис. резюме).  

За три місяці співвідношення вакансій та резюме за робітничими 

спеціальностями різко змінилося, тенденції на ринку праці за цією категорією 

роботи були такими ж, як в цілому на ринку праці.  

На 1 тис. розміщених нових (оновлених) вакансій за робітничими 

спеціальностями щотижнево приходилось майже 14 тис. резюме (перевищення 

останніх в 14 разів). 

 

 
Середня заробітна плата (далі ЗП) пропозиції та попиту на ринку праці 

в Україні на 02.05.22, розрахована за даними, неведеними у вакансіях та резюме 

на цю ж дату, становить: 

- за вакансіями (пропозиція) -  13 517 грн 

- за резюме (попит)        -  15 450 грн. 
 

Бажана ЗП у резюме на працевлаштування перевищує ЗП, вказану 

роботодавцями у вакансіях, усереднено по ринку праці на 14,3%. 

 



 
Як видно з діаграми, рівень «побажань» щодо заробітної плати в резюме 

здобувачів роботи суттєво не змінився. А от середній рівень заробітної плати, 

що пропонувалася роботодавцями у вакансіях, знизився на 11% (з 14 940 грн 

станом на 01.03.22 до 13 290 грн на 26.04.22). 
 

Зокрема, за робочими спеціальностями на виробництві середня ЗП на 

02.05.22 становить: 

за вакансіями  -  13 416 грн (представлено 1117 вакансій); 

за резюме  -        16 609 грн (представлено 373 463 резюме). 

Перевищення ЗП у резюме над ЗП у вакансіях становить 23,8%. 

 

 
 

Нагадаємо, що середня заробітна плата в Україні за даними Державної 

служби статистики у 2021 році склала 14 014 грн., а у січні 2022 року - 14 577 грн.  

 

Ольга ГОНЧАРУК, 

відділ соціально-економічної роботи ПМГУ 
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