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Дніпропетровська область - це один з основних ринків 
праці в Україні, де проживає 1,5 млн економічно активного 
населення (8,5% від українського показника). 
 
Регіон посідає друге місце серед областей за рівнем 
зайнятості населення працездатного віку – 69,3%, при цьому 
безробіття становить 8,8% (129 тис. осіб). 

Соціальні гарантії підприємств: 

Мінімальна заробітна плата/пенсія: 
  у місячному розмірі – $214,3; 
  у погодинному розмірі – $1,3; 
  мінімальна пенсія -  $ 66,2. 

Оплата лікарняних: 
  до 3-х років трудового стажу – виплачується до 50% окладу; 
  від 3 до 5 років – 60% окладу; 
  від 5 до 8 років – 70% окладу; 
  від 8 років – 100% окладу . 

Щорічна відпустка: 
  основна оплачувана відпустка - 24 дні; 
  додаткова неоплачувана відпустка – 14 календарних днів.  

Робочий час: 
  тривалість робочого тижня – 5 днів; 
  тривалість робочого дня – 8 годин; 
  вихід на пенсію – 60 -65 років (залежно від стажу роботи).  

Податки на заробітну плату: 
єдиний соціальний внесок – 22%; 
податок з фізичних осіб – 18%; 
військовий збір  – 1,5%. 

Оплата відряджень: 

  гранична сума добових при відрядженні Україною - $21,4; 

  гранична сума добових при відрядженні за кордон   - $97 
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Вікова структура 
населення 

Всього, 
тис. осіб 

% від 
загаль
ного  

Міське  
населення, 

тис. осіб 

Сільське 
населення, 

тис. осіб 

0-16 років 541,2  17,2 449,7 91,5 

17-69 років  2231,8 71,1 1885,9 345,9 

70 і старше   365,7 11,7 300,5 65,2 

2018, $ 2019, $ 2020, $ зріст з/п, % 

Середня заробітна 
плата 

387 430 470 9,3 

Промисловість  457 510 513,5 0,7 

сільське 
господарство   

240 294 344,6 17,2 

Будівництво  340  371 370 -0,3 

Послуги  480 554 609 9,9 
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Дніпропетровський регіон є одним із провідних академічних центрів 
України 
 
В області діють: 
• 26 установ вищої освіти (університети, академії, інститути), в яких 

навчаються 62 тис. студентів. 
У 2020 р. випущено близько 20 тис. спеціалістів. 
 

• 28 установ вищої освіти (коледжі, технікуми, училища), в яких 
навчаються 34,4 тис. студентів. 

У 2020 р. випущено понад 9,3 тис. спеціалістів. 
 

• 58 професійно-технічних навчальних закладів, у яких навчаються понад 
21,9 тис. студентів. 

• У 2020 р. випущено 13,2 тис. кваліфікованих робітників. 
 

Навчальні заклади відкриті для співпраці з роботодавцями щодо 
підготовки кадрів відповідного спрямування.  

Дніпропетровщина щорічно готує спеціалістів для різних 
галузей     

  Коледжі, 

технікуми, 

училища  

Університети, 

академії, інститути  

Всього  9302 20023 

Освіта                                                                                                  466 1724 

Гуманітарні науки та 

мистецтво  

  

449 

  

1058 

Соціальні науки, бізнес 

та право, управління та 

адміністрування  

  

1284 

  

6746 

Природні науки  134 755 

Виробництво та технології  1103 1085 

Автоматизація та 

приладобудування 

161 513 

Механічна інженерія  991 1356 

Електрична інженерія  632 796 

Будівництво та архітектура  343 801 

Транспорт 1100 973 

Аграрні науки, продовольство 

та ветеринарія  

  

  

193 

  

  

859 

Охорона здоров'я   1109 965 

Сфера обслуговування  400 209 

Хімія та  біоінженерія  88 460 

ІТ 849 1465 

інші спеціальності  258 
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Англомовні програми підготовки спеціалістів  
У більшості провідних установ вищої освіти Дніпропетровщини діють 
англомовні програми підготовки спеціалістів з окремих спеціальностей. 

Провідні установи вищої освіти Дніпропетровщини  

НТУ «Дніпровська 
політехніка»  

 ДНУ ім. Олеся 
Гончара  

4 заклади вищої освіти Дніпропетровщини входять до «ТОП-10 
центрального регіону України»  

• Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 
(www.dnu.dp.ua ) 

• Дніпровський державний медичний університет (www.dsma.dp.ua ) 

• Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 
(www.nmu.org.ua ) 

• Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 
(www.pgasa.dp.ua) 

Дніпропетровський обласний центр зайнятості   

Служби зайнятості проводять професійний 
відбір працівників для роботодавців відповідно 
до вимог конкретного виду професійної 
діяльності та посади.   

www.dnp.dcz.gov.ua   

Дніпровський 
державний 
медичний 

університет  

ДДУ 
внутрішніх 

справ  

Навчальний заклад  Факультет  

Національна металургійна 
академія України 

Університет митної справи та 
фінансів  

Дніпровський державний 
медичний університет  

Придніпровська державна 
академія будівництва і архітектури  

«Хімічні технології та інженерія» 
«Менеджмент»  

«Менеджмент»  

«Прикладне матеріалознавство» 
«Міжнародна економіка»  

«Стоматологія» (магістр)  
«Медицина»  (магістр)  
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