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ПРОБЛЕМА ОБЛІКУ НАСЕЛЕННЯ
За даними Держстату, у Луганській області на початок 2019 року
постійно проживає 2 151,8 тис. осіб.
Внаслідок розмежування території Луганської області реальний
облік населення може бути проведений тимчасово тільки на
підконтрольній державній владі території.
За даними ГУ статистики у Луганській області у 12 районах та 3
містах обласного значення на початок 2019 року наявне населення
складає 684,1 тис. осіб.
У Луганській області на початок 2019 року зареєстровано 280,5
тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
В той же час ми розуміємо, що далеко не всі ВПО проживають на
підконтрольній території області. Більшість з таких - пенсіонери, які
вимушені бути формальними переселенцями для отримання пенсії. Вони
не проживають за місцем тимчасової реєстрації і перетинають лінію
зіткнення лише заради ідентифікації в Ощадбанку, та один раз на 59 днів
заради виконання законодавчих умов збереження дії довідки ВПО, яка є
умовою для отримання пенсії.
На фоні національної проблеми трудової міграції населення в
Луганській області додатковою причиною покинути батьківщину у
пошуках більш оплачуваної роботи є припинення діяльності промислових
підприємств, а найбільш «ризикові» території - населені пункти на лінії
зіткнення та приближені до неї.
МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ: отримання показників,
найближчих до реальних, визначення долі незайнятої, фактично
неіснуючої та «ризикової» частини населення у площі легалізації
зайнятості на підконтрольній державним органам влади території
Луганської області.
Доповідь складається з власних розрахунків та даних ГУ статистики
у Луганській області, ГУ ДФС у Луганській області, ГУ ПФУ в
Луганській області, Луганського обласного центру зайнятості,
Департаментів облдержадміністрації: соціального захисту населення та
освіти і науки.
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СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ
За підрахунками загальне населення підконтрольної державним
органам влади частини області на початок 2019 року складає
723,4 тис. осіб.
Ця кількість складається з 684,1 тис. осіб постійного населення
(статистичні дані), 34,6 тисяч внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО)
працездатного віку та 4,7 тисяч дітей-ВПО, які фактично навчаються в
закладах освіти на підконтрольній владі частині області.
Інші категорії ВПО до цього складу не включаються, оскільки факт їх
проживання на визначеній території не підтверджено.
Статистична інформація про кількість жителів міст і районів області,
розташованих на підконтрольній державній владі території області:

Наявне населення

На 1 січня
2018 року

На 1 січня
2019 року

Зменшення,
осіб

Зменшення,
%

692446

684128

-8318

-1,2

Для проведення аналізу визначено 4 основні категорії населення, а також
визначено, з чого вони складаються.

Після визначення кількісного складу кожної категорії можливо
визначити кількість осіб із категорії «Група ризику», яка і є одною з цілей
проведення аналізу.

4

І категорія: ПРАЦЮЮЧЕ НАСЕЛЕННЯ
Ця категорія включає частину населення, яке забезпечене роботою
(штатні працівники, включаючи працюючих пенсіонерів, виконання робіт
на умовах цивільно-правових договорів (ЦПД), фізичні особипідприємці) та ті, які сплачують податки на доходи фізичних осіб.
ВСЬОГО 153,2 тис. осіб:

До цього складу у діаграмі включено:
- штатні працівники – 135,2 тис. осіб (дані ГУ ДФС у Луганській
області), в тому числі цивільних осіб – 125,3 тис., силових відомств
- 10 тис. осіб.
До цього складу, за даними ГУ ПФУ у Луганській області, входить
54,2 тис. працюючих пенсіонерів);
- фізичні особи – підприємці – 14,6 тис. осіб (дані ГУ ДФС у
Луганській області);
- особи, які працюють на умовах цивільно-правового договору
(ЦПД) – 3,4 тис. осіб (дані ГУ ДФС у Луганській області).
Слід зазначити, що не можна вважати ці дані беззаперечними.
Наприклад, як виняток, одна особа, яка працює на умовах ЦПД, водночас
може бути штатним працівником на іншому підприємстві, або бути ФОП.
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ІІ категорія: НЕПРАЦЕСПРОМОЖНЕ НАСЕЛЕННЯ
Під непрацеспроможним населенням слід розуміти частину населення,
яка за віком, станом здоров’я або за іншими підставами працювати не
може.
ВСЬОГО 253,7 тис. осіб:

До цієї категорії включено осіб, які не можуть бути класифіковані як
зайняті або безробітні:
- пенсіонери – 114,2 тис. осіб (розрахунок на підставі даних
ГУ ПФУ у Луганській області). До цього показника не входять
працюючі пенсіонери (54,2 тис. осіб), оскільки вони віднесені до
іншої категорії - працююче населення. Також цей показник не
враховує ВПО (166,7 тис. осіб), т.я. не підтверджено факт їх
проживання на підконтрольній території;
- діти віком від 0 до 17 років – 110,7 тис. осіб (дані ГУ статистики у
Луганській області). До цього показника включено додатково
4,7 тисяч дітей ВПО, які фактично навчаються на підконтрольній
території області. Показник наведено на 01.01.2018 (останні дані на
час проведення аналізу), тому слід вважати його орієнтовним;
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- студенти закладів вищої освіти (університети, академії, інститути)
– 10 тис. осіб (дані Держстату);
- деякі отримувачі державної соціальної допомоги – 18,8 тис. осіб
(дані
Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації). До цього показника входять:
 отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами – 192
особи;
 отримувачі допомоги при народженні дитини – 16114 осіб;
 фізичні особи, які надають соціальні послуги – 2523 особи.

ІІІ категорія: ЗАРЕЄСТРОВАНІ БЕЗРОБІТНІ
За інформацією Луганського обласного центру зайнятості протягом
2018 року скористалися послугами 32,7 тис. осіб, з яких статус
безробітного мали 25,1 тис. осіб.
Оскільки здійснюється підрахунок чисельності всіх категорій на
конкретну дату, до аналізу береться тільки кількість безробітних станом
на 01 січня 2019 року – 8,2 тис. осіб.

ІV категорія: ГРУПА РИЗИКУ
(визначається по остаточному принципу арифметично)
До цієї категорії входять:
- особи, які зайняті нелегально;
- особи, які виїхали на постійне місце проживання поза межі області
без реєстрації;
- особи, які зайняті власними домогосподарствами (самозайняті);
- особи, які бажають працювати та шукають роботу самостійно.
Кількість населення в категорії - 308,3 тис. осіб.
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ПІДСУМКОВИЙ РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ
(станом на 01.01.2019) за умовними категоріями
Загальна чисельність населення – 723,4 тис. осіб, з них:
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СТРУКТУРА ЗАРЕЄСТРОВАНОГО РИНКУ ПРАЦІ
за видами економічної діяльності
(за даними Луганського обласного центру зайнятості за 2018 рік)
Кількість
зареєстр
ованих
безробіт
них, осіб
25 079*

Кількість
вакансій
протягом
звітного
періоду
20 029

6 978

4 765

2 420

2 162

2 109

2 373

2 011

1 889

821

808

627

1 360

553

773

397

633

освіта

385

2 006

водопостачання; каналізація, поводження з відходами
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування
фінансова та страхова діяльність

332

755

287

350

262

78

професійна, наукова та технічна діяльність

257

234

тимчасове розміщування й організація харчування

252

362

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

227

695

надання інших видів послуг

155

265

інформація та телекомунікації

115

103

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

107

238

Усього
види економічної діяльності
сільське господарство, лісове господарство та рибне
господарство
державне управління й оборона; обов'язкове соціальне
страхування
переробна промисловість (виробництво)
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів
транспорт, складське господарство, поштова та
кур'єрська діяльність
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
будівництво

операції з нерухомим майном
93
180
* Довідково: Кількість безробітних, які отримали статус безробітного у термін
понад 1 рік після звільнення з останнього місця роботи, а також особи, у яких
відсутній професійний досвід - 6691 особа
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ДИСБАЛАНС РИНКУ ПРАЦІ
ДЕФІЦИТ КАДРІВ за видами економічної діяльності:

освіта
добувна промисловість і розроблення кар'єрів
водопостачання; каналізація, поводження з відходами
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
операції з нерухомим майном
надання інших видів послуг
будівництво

Кількість
безробітних
на кожні 10
вакансій
2
3
4
4
5
5
6
6

ДЕФІЦИТ ВАКАНСІЙ за видами економічної діяльності:

фінансова та страхова діяльність
сільське господарство, лісове господарство та рибне
господарство
державне управління й оборона; обов'язкове соціальне
страхування
інформація та телекомунікації
професійна, наукова та технічна діяльність
оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

Кількість
безробітних
на кожні 10
вакансій
34
15
11
11
11
11
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ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
за професійними групами
(за даними Луганського обласного центру зайнятості за 2018 рік)
Найбільш незатребуваними на ринку праці є:
- кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств,
риборозведення та рибальства (23 безробітних на 10 вакансій);
- законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери
(управителі) (18 безробітних на 10 вакансій).
- технічні службовці (18 безробітних на 10 вакансій);
Тільки за однією професійною групою кількість вакансій
перебільшує кількість безробітних: професіонали (7 безробітних на 10
вакансій).
Кількість
Потреба
безробітних роботодавців

Коефіцієнт
навантаження
на 1 вакансію

Усього
Кваліфіковані робітники
сільського та лісового господарств,
риборозведення та рибальства
Законодавці, вищі державні
службовці, керівники, менеджери
(управителі)

25 079

20 029

1,3

836

359

2,3

2 128

1 209

1,8

Технічні службовці

1 217

661

1,8

3 421

2 472

1,4

2 854

2 231

1,3

6 811

5 414

1,3

Фахівці

1 965

1 672

1,2

Найпростіші професії та без
професії

4 187

3 488

1,2

Професіонали

1 660

2 223

0,7

Працівники сфери торгівлі та
послуг
Кваліфіковані робітники з
інструментом
Робітники з обслуговування,
експлуатації та контролювання за
роботою технологічного
устаткування, складання
устаткування та машин
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СТРУКТУРА БЕЗРОБІТНИХ ЗА РІВНЕМ ОСВІТИ
У структурі безробітного населення за рівнем освіти питому вагу
складають безробітні, які мають:
- професійно-технічну освіту – 10,5 тис. осіб;
- базову, неповну та повну вищу освіту – 9,1 тис. осіб;
- початкову, базову та повну середню освіту – 5,5 тис. осіб.
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РОЗПОДІЛ ПРАЦІВНИКІВ
ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

-

Протягом 2018 року розподіл працівників за видами економічної
діяльності дещо змінився.
Протягом 2018 року кількість працівників зменшилася:
у промисловості – на 18 %;
в освіті – на 6 %;
в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги – на 5 %.
В той же час кількість працівників збільшилася:
у державному управлінні й обороні; соц. страхуванні – на 13 %;
у сільському господарстві – на 12 %.
За підсумками 2018 року ситуація виглядає наступним чином:

В графіку використані статистичні дані, які охоплюють працівників
підприємств з чисельністю більше 10 штатних працівників.
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ВИСНОВКИ
(-) Населення підконтрольної державним органам влади
території продовжує зменшуватися.
(-) Більше третини населення області - непрацеспроможні.
Це непрацюючі пенсіонери, діти, підлітки, студенти, отримувачі
допомог.
(-) Тільки кожна п’ята особа є офіційно зайнятою та сплачує
податки на доходи фізичних осіб.
(-) Група ризику складає 43 % населення: особи не
обліковуються в жодній категорії та не отримують будь-яких доходів
офіційно.
(+) Кількість штатних працівників протягом 2018 року
збільшилася на 6,5 %.
● Кількість працюючих пенсіонерів зменшилася з 42 % від
загальної кількості працівників до 40 %.
● Протягом 2018 року відбувся перерозподіл працівників за
видами діяльності: кількість зайнятих у промисловості
зменшилася на 18 %, натомість у сільському господарстві
збільшилася на 12 %.
● Найбільша частка працівників (31 %) зайнята у
промисловості. У сільському господарстві працюють 9 %
працівників.
(-) Кількість працівників у державному управлінні й
обороні; соціальному страхуванні збільшилася з 10 % до 12 % від
загальної кількості працівників.
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●
Найбільша кількість зареєстрованих безробітних у
сільському господарстві. В той же час за цим видом діяльності
подана найбільша кількість вакансій. Це обумовлено сезонністю
робіт.

Рівень достовірності проведеного аналізу залежить від реального
показника кількості населення. Згідно рекомендацій ООН держави світу
повинні проводити переписи власного населення не рідше ніж раз на
десятиліття. Оскільки в Україні останній перепис населення проводився
18 років тому, достовірність основного показника «чисельність наявного
населення» є сумнівною.
Наступний перепис населення в Україні Урядом заплановано на 2020
рік.

