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Моніторинг ринку праці і освітніх послуг 

 

Сучасний ринок праці формується під впливом поглиблення 

економічних реформ, внаслідок яких відбуваються суттєві зміни у кількості 

та структурі зайнятого населення. Основним із завдань професійно-технічної 

освіти є підняття авторитету працівника робітничої професії, 

висококваліфікованого та конкурентоспроможного на ринку праці, адже 

професійне навчання для нашої країни – це структурна перебудова 

зайнятості, притік нової кваліфікованої робочої сили, стабілізація 

економічної ситуації на зниження соціальної напруги у суспільстві. 

Сьогодні система професійно-технічної освіти опинилась у стані, коли 

єдиним показником успішності є результат. Заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти очікують отримати нове устаткування та 

зростання кількості абітурієнтів, випускники – роботу, роботодавці – 

професіоналів. 

Сучасна інноваційна організація професійно-технічної освіти 

застосовує таке нове поняття, як регіональне замовлення на підготовку 

кадрів. Воно не має чіткого правового оформлення. Чинне законодавство не 

відображає диференціацію ринку праці, особливості виникнення нових форм 

зайнятості, організації й оплати праці на регіональному рівні і рівні  

місцевого самоврядування. За відсутністю визначення «регіонального 

замовлення» в чинному законодавстві виникла потреба внести зміни до 

Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», а також 

«Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів». Пристосування професійно-технічної 

освіти до нових умов функціонування може відбуватись завдяки 

прогнозуванню попиту на підготовку фахівців. Сучасний порядок 

формування державного замовлення на основі середньострокового прогнозу 

потреби у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці є недосконалим. Це 

загострює суперечність між попитом на робочу силу з боку роботодавців і 

державним замовленням на підготовку кадрів, неврахуванням наявних і 

перспективних потреб ринку праці у Київській області. Назріла необхідність 

серйозно скорегувати методику прогнозування. Потрібна надійна 

інформаційна база про стан ринку праці і професійно-кваліфікаційної 

структури пропозиції робочої сили. Потрібні показники, які дають змогу 

отримати достовірне уявлення про потребу у спеціалістах. Пристосування 

професійно-технічної освіти до нових умов функціонування може 

відбуватись завдяки прогнозуванню попиту на підготовку фахівців. 
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Для того щоб професійна освіта відповідала запитам ринку праці, уже 

сьогодні назріла необхідність впровадження компоненту соціального 

партнерства. Його ключовим учасником є роботодавець, який формує 

професійні стандарти та допомагає у реалізації дуальної освіти. Крім того, в 

межах соціального партнерства визнаватиметься неформальна та 

інформальна освіта. 

Щоб подолати дисбаланс між попитом на трудові ресурси і 

пропозицією та привести підготовку робітників у відповідність до потреб 

регіонального ринку праці у Київській області, необхідно докорінно змінити 

системний підхід до формування регіонального замовлення на підготовку 

кваліфікованих робітників. Саме з цією метою педагогічними працівниками 

НМК ПТО у Київській області було проведено моніторинг ринку праці та 

ринку освітніх послуг з підготовки кваліфікованих робітників: узято до уваги 

показники обласної служби зайнятості стосовно вакансій та перенасичення 

ринку праці за окремими професіями, пропозиції освітніх закладів, договори 

на підготовку кадрів між закладами професійної (професійно-технічної) 

освіти і роботодавцями, працевлаштування випускників, виконання 

регіонального замовлення у 2018 році тощо. 

Оскільки моніторинг повинен грунтуватися головним чином на наявних 

 статистичних та адміністративних даних, було окреслено чотири основних 

джерела інформації: 

- освіта: інформація про особливості формування регіонального 

замовлення на підготовку кваліфікованих робітників (індикатори), 

як то: навчання учнів за професіями, потреба у нових професіях, 

виконання регіонального замовлення у 2018 році тощо; 

- зареєстроване безробіття: інформація про зареєстрованих 

безробітних за професіями і вакансії за видами професій (дані 

Київського обласного центру зайнятості); 

- роботодавці: інформація про кількість працівників в галузях 

економіки; 

- економічна активність населення області (обстеження робочої 

сили): дані про зайнятість в основних галузях економіки та основних 

групах професій (дані управління соціального захисту населення 

Київської обласної державної адміністрації). 

 

Освіта 

У Київській області функціонує 25 освітніх закладів, які здійснюють 

підготовку фахівців професійно-технічної освіти: 22 заклади професійно- 

технічної освіти, 2 заклади професійно-технічної освіти при закладах вищої 

освіти (Білоцерківський коледж сервісу та дизайну та Білоцерківський 

механіко-енергетичний технікум) та Київський обласний державний 

навчально-курсовий комбінат. Окрім того, професійно-технічну освіту 

здобувають у навчальних центрах при кримінально-виконавчих установах 

закритого типу (4). 
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Заклади професійної (професійно-технічної) освіти Київської області 

пропонують учнівській молоді та незайнятому населенню отримати  

робітничі кваліфікації більше, ніж з 70 професій за різними формами 

навчання та 11 професійними напрямами підготовки за галузевим 

спрямуванням. 

Станом на 01.10.2018 року у закладах професійної (професійно- 

технічної) освіти здобуває освіту 8039 учнів та слухачів. 

Вступна кампанія 2018 року засвідчила наступні показники щодо 

виконання регіонального замовлення: із запланованих 3435 вступників до 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти зараховано 3049 осіб. 

Таким чином, недовиконання регіонального замовлення складає близько 

10%. З них не доукомплектовано групи майбутніх кваліфікованих робітників 

за такими напрямами: загальні професії електротехнічного виробництва (80 

осіб), будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи (71 особа, з них – 

30 осіб (100% від плану) складають показники одного закладу), 

автомобільний транспорт (48 осіб), загальні професії для всіх галузей 

економіки (40 осіб), хоча за цим же напрямом у окремих закладах в межах 

корегування планові показники збільшилися на 33 одиниці тощо. 

Детальний аналіз закладів, які недовиконали державне замовлення, 

дозволяє зробити окремі висновки, як-то: за професіями електротехнічного 

виробництва недобір студентів відбувся у південно-західній частині області 

(м.Біла Церква, Сквира, Фастів, Українка), хоча є й виняток – м. Бровари, яке 

розташоване у північній частині області. 

У межах одного й того ж міста (Білої Церкви зокрема), де знаходиться 

п’ять закладів професійної (професійно-технічної) освіти, набір за одним і 

тим же напрямом (автомобільний транспорт) у одному закладі складає 110% 

(із запланованих 90 осіб набрано 101 особу), а в іншому – 30% (із 

запланованих 84 осіб набрано лише 26). У другому випадку це є червоним 

сигналом до зміни даного напряму підготовки кваліфікованих робітників. 

Зрозуміло, що кожен заклад зацікавлений в тому, щоб виконати 

регіональне замовлення, та, окрім того, отримати якомога більше здобувачів 

професійної освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб. Як на сьогодні 

виконати державне (регіональне) замовлення? На які фактори варто звернути 

увагу в першу чергу, щоб отримати успішний результат? 

Моніторингові дослідження, проведені НМК ПТО у Київській області, 

не претендують на всеосяжність та всеохопність у вирішенні даної проблеми, 

проте окремі акценти, розставлені у дослідженні, варто врахувати при 

плануванні регіонального замовлення закладами професійно-технічної 

освіти, Київської області зокрема. 

 Перший індикатор, на який варто звернути увагу при плануванні 

регіонального замовлення, є географічне розташування закладу. Від того, чи 

є поряд аналогічний освітній заклад, чи він, навпаки, відсутній, в результаті 

чого утворюється так званий «освітній вакуум», залежатиме і майбутній 
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набір на навчання, і вибір освітнього закладу абітурієнтами, і відсоток 

«популярності» закладу, і багато інших факторів. 

Аналіз географічного розташування ЗПО показав, що 12 закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти розташовані у 8 містах обласного 

підпорядкування та 13 закладів – у 12 районах. 

Міста та райони, де розташовані заклади професійної (професійно- 

технічної) освіти, межують з районами, які не мають закладів, де б готували 

кваліфікованих робітників: 

Богуславський район (м.Богуслав) межує з: 

- Миронівським районом; 
- Таращанським районом; 

Тетіївський район межує зі: 

- Ставищенським районом; 

Володарський район межує з: 

- Таращанським районом; 

- Ставищенським районом; 

- Білоцерківським районом; 

Сквирський район межує з: 

- Білоцерківським районом; 
Рокитнянський район межує з: 

- Миронівським районом; 
- Таращанським районом; 

- Білоцерківським районом; 

- Кагарлицьким районом; 

м. Ржищів з: 
- Миронівським районом; 

- Кагарлицьким районом; 

м. Біла Церква з: 

- Білоцерківським районом; 

- Васильківським районом; 

м. Васильків з: 

- Васильківським районом; 

- Макарівським районом; 

- Києво-Святошинським районом; 

- Білоцерківським районом; 

м. Фастів з: 

- Фастівським районом; 

- Білоцерківським районом; 
- Макарівським районом; 

- Васильківським районом; 

Обухівський район з: 

- Васильківським районом; 

- Кагарлицьким районом; 
- Києво-Святошинським районом; 
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Бородянський район (смт Бородянка) з: 

- Іванківським районом; 

- Києво-Святошинським районом; 

- Макарівським районом; 

Вишгородський район з: 

- Іванківським районом; 
- Києво-Святошинським районом; 

м. Бровари з: 

- Броварським районом; 

- Києво-Святошинським районом; 

- Баришівським районом; 
- Бориспільським районом; 

м.Бориспіль межує з: 

- Бориспільським районом; 

- Баришівським районом; 

- Києво-Святошинським районом; 

- Броварським районом; 

- Переяслав-Хмельницьким районом; 

м. Згурівка межує зі: 
- Згурівським районом; 

- Баришівським районом; 
- Яготинським районом; 

м. Яготин межує з: 

- Яготинським районом; 

- Згурівським районом; 
- Баришівським районом; 

- Переяслав-Хмельницьким районом. 
Слід врахувати той факт, що Поліський район, розташований у північній 

частині регіону, межує лише з Іванківським районом Київської області, де 

відсутніми є заклади професійної освіти. Цей район, як і Іванківський, є 

потенційним «постачальником» абітурієнтів для всіх закладів професійної 

освіти. 

Не варто забувати, що професійна освіта Київщини – це не лише заклади 

професійно-технічної, але й заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку 

кваліфікованих робітників. За районами це має наступний вигляд: 

Києво-Святошинський район – це розташування відокремленого 

підрозділу НУБіП «Боярський коледж екології і природних ресурсів»; 

Миронівський район – Маслівський аграрний коледж 

імені П.Х. Гаркавого; 

Бородянський район – відокремлений підрозділ НУБіП «Немішаєвський 

аграрний коледж»; 

Таращанський район – Таращанський державний технічний та 

економіко-правовий коледж; 
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м. Ірпінь – відокремлений підрозділ НУБіП «Ірпінський економічний 

коледж»; 

м. Ржищів – це Ржищівський індустріально-педагогічний технікум. 
Цей факт, як і факт «спільних абітурієнтів», варто враховувати при 

формуванні регіонального замовлення. 

 Другим індикатором є оновлення професій відповідно до потреб 

ринку праці та запитів роботодавців. 

Дані моніторингу професій, проліцензованих закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти упродовж трьох останніх років, та 

запланованих до ліцензування у 2019 році, є хорошим аналітичним 

матеріалом для керівників закладів. Якщо за три роки адміністрація закладу 

не зробила жодного кроку у напрямі оновлення бази професій, за якими 

надаються освітні послуги, то про відповідність освітніх послуг запитам 

роботодавців можна говорити дуже умовно. 

 

Назва ЗПО Перелік професій, 

які про- 

ліцензовано 

упродовж 3-х років 

(2016, 2017, 2018) 

Перелік професій, які 

запланованих до ліцензування у 

2019 році 

ДПТНЗ 

«Рокитнянський 

професійний 

ліцей» 

– 7122;7122 Коваль на молотах і 

пресах; коваль ручного кування 

ДНЗ 

«Професійний 

ліцей міста 

Українки» 

– 8251 Машиніст друкарсько- 

висікального агрегату 

8143 Машиніст гофрувального 

агрегату 

ДПТНЗ 

«Бориспільський 

професійний 

ліцей» 

– 7137 Електромонтажник 
з освітлення та освітлювальних 

мереж 

ДПТНЗ 
«Броварський 

професійний 

ліцей» 

7136 «Монтажник 

санітарно- 

технічних систем і 

устаткування» 

7129 «Монтажник 

систем утеплення 

будівель» 

– 

ДНЗ 
«Білоцерківське 

професійно- 

технічне училище 

ім. 

– 7136 Слюсар-сантехнік 
7212 Електрозварник  на 

автоматичних та 

напівавтоматична машинах 

8232 Зварник пластмас 
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П.Р.Поповича»  8211 Оператор верстатів з 
програмним керуванням 

ДНЗ «Тетіївське 

професійно- 

технічне 

училище» 

– – 

ДНЗ «Київське 
обласне вище 

професійне 

училище харчових 

технологій та 

ресторанного 
сервісу» 

181 Харчові 
технології 

(Зберігання, 

консервування та 

переробка м'яса; 

Виробництво 
харчової продукції) 

– 

ДПТНЗ 
«Яготинський 

центр 

професійно- 

технічної 

освіти» 

– 7214 Слюсар із складання 

металевих конструкцій 

7212 Газорізальник 

ДПТНЗ 
«Білоцерківське 

вище професійне 

училище 

будівництва та 

сервісу» 

7129 Монтажник 

гіпсокартонних 

конструкцій 

7412 Пекар 

ДПТНЗ 
«Білоцерківський 

професійний 

ліцей» 

8322 Водій 

автотранспортних 

засобів категорії 

«В», «С», (2018) 

8323 Водій тролейбуса 

ДПТНЗ 

«Богуславське 

вище професійне 

училище сфери 

послуг» 

– 4121. Конторський (офісний) 

службовець (бухгалтерія) 

5220. Продавець-консультант 

ДНЗ 
«Богуславський 

центр 

професійно- 

технічної 

освіти» 

– 7129 Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій 

ДПТНЗ 
«Фастівський 

– 4113 Оператор з обробки 
інформації та програмного 
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центр 
професійно- 

технічної 

освіти» 

 забезпечення 
7223 Налагоджувальник 

поліграфічного устаткування 

ДНЗ 
«Катюжанське 

вище професійне 

училище» 

5122 Кухар 

5123 Офіціант 
5169 Єгер 

4113 Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення 

6141 Лісник 
8331 Тракторист – машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва (кат. В1, В2) 

7215 Стропальник 

7412 Кондитер 

4222 Адміністратор 
4115 Секретар керівника 

(організації, підприємства, 

установи) 
5123 Бармен 

ДПТНЗ 
«Переяслав- 

Хмельницький 

центр 

професійно- 

технічної 

освіти» 

– – 

ДНЗ «Згурівський 

професійний 
ліцей» 

– – 

ДНЗ 
«Березанський 

професійний 

аграрний ліцей» 

– – 

ДПТНЗ 
«Бородянський 

професійний 

аграрний ліцей» 

– 8414 Машиніст дорожньо- 

будівельних робіт 

5129 Майстер ресторанного 

обслуговування 

7331 Флорист 

4211 Касир (на підприємстві, 

установі організації) 
ДПТНЗ 

«Володарський 

професійний 

– 7231 Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 
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аграрний ліцей»   

ДНЗ 
«Ржищівський 

професійний 

ліцей» 

– 7212 Електрозварник ручного 

зварювання 

ДНЗ «Сквирське 

вище професійне 
училище» 

7124 Столяр 

(2016рік) 

7136 Монтажник санітарно- 

технічних систем та 
устаткування 

КНЗ КОР 
«Васильківський 

професійний 

ліцей» 

4113 Оператор з 

обробки інформації 

та програмного 

забезпечення (2017) 

4212 Касир (в 

банку) (2017) 
4222 

Адміністратор 

(2017) 

5122 Кухар (2017) 

5142 Покоївка 

(2017) 

5312 Оформлювач 

вітрин, приміщень 

та будівель (2017) 

7412 Пекар (2017) 

7433 Кравець 

(2017) 
7436 Швачка 

(2017) 

5141 Манікюрник 

(2017) 
5129 Майстер 

ресторанного 

обслуговування. 
Майстер 

готельного 

обслуговування 

(2018) 

5141 Перукар 

(перукар-модельєр) 

(2018) 

7412 Кондитер 
(2018) 

– 

Білоцерківський 5141 Манікюрник – 
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коледж сервісу 
та дизайну 

  

ДВНЗ – 4121 Конторський (офісний) 
«Білоцерківський  службовець (бухгалтерія) 

механіко-  4112 Оператор комп’ютерного 

енергетичний  набору 

технікум»   

 

Для порівняння варто проаналізувати дані про організацію роботи 

закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка кваліфікованих 

робітників, у напрямку оновлення професій, а саме: перелік проліцензованих 

робітничих професій загалом; професії, за якими здійснюється підготовка у 

поточному навчальному році; перелік професій, проліцензованих упродовж 

останніх трьох років (2016, 2017 та 2018 роки), перелік професій, 

запланованих до ліцензування у 2019 році. Дані наведено у таблиці нижче: 

 

Назва 

ЗП(В)О 

Перелік про- 

ліцензованих 

робітничих 

професій 

(код, назва) 

Робітничі 

професії, за 

якими 

здійснюється 

підготовка у 

2018/2019 н.р. 

Перелік 

професій, 

які про- 

ліцензовано 

упродовж 

3-х останніх 

років (2016, 
2017, 2018) 

Перелік 

професій, 

запланова- 

них до 

ліцензуван- 

ня у 2019 

році 

Ірпінський 

державний 

коледж 

економіки 

та права 

– – – 4221 Агент 

з організації 

туризму 

4121 

Обліковець 

з реєстрації 

бухгалтерсь 

ких даних 

ВП НУБіП 

України 
«Ірпінський 

економічний 

коледж» 

5220 Продавець 

продовольчих 

товарів 

4211 Контролер- 

касир 

4115 Секретар 

керівника 

(організації, 

підприємства, 

установи) 

4112 Оператор 

комп’ютерного 

– 5220 

Продавець 

продоволь- 

чих товарів 

4211 

Контролер- 

касир 

4115 

Секретар 

керівника 

(організації, 

підприємств, 

– 
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 набору  установи)  
7242 Контролер 4112Опера- 

радіоелектронної тор 

апаратури та комп’ютерно 

приладів го набору 

5230 Продавець (з 7242 

лотка, на ринку) Контролер 
 радіоелектро- 
 нної 
 апаратури та 
 приладів 
 5230 
 Продавець (з 
 лотка, на 
 ринку) 

Таращансь- 8331 «Тракторист- 7241 – – 

кий машиніст «Електромонт   

державний сільськогосподарсь ер з ремонту   

технічний кого виробництва» та   

та (категорія А1, А2, обслуговуван-   

економіко- В1, В2) ня   

правовий 8322 «Водій електроустат-   

коледж автотранспортних кування»   

 засобів» (категорія 7212   

 В, С) «Електрозварн   

 7212 ик ручного   

 «Електрозварник зварювання»   

 ручного 7233 «Слюсар   

 зварювання» з ремонту   

 7231 «Слюсар з сільськогоспо   

 ремонту колісних дарських   

 транспортних машин та   

 засобів» устаткування»   

 7233 «Слюсар з 7231 «Слюсар   

 ремонту з ремонту   

 сільськогосподарсь колісних   

 ких машин та транспортних   

 устаткування» засобів»   

 7241 7241 «Слюсар-   

 «Електромонтер з електрик з   

 ремонту та ремонту   

 обслуговування електроустатк   

 електроустаткуван ування»   

 ня» 4112   
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 7241 «Слюсар- 

електрик з ремонту 

електроустаткуван 

ня» 

4212 «Касир (в 

банку)» 

4121 «Обліковець з 

реєстрації 

бухгалтерських 

даних» 

4115 «Секретар 

керівника 

(організації, 

підприємства, 

установи)» 

4112 «Оператор 

комп’ютерної 

верстки» 

«Оператор 
комп’ютерної 

верстки» 

4212 

«Касир (в 

банку)» 

4121 

«Обліковець з 

реєстрації 

бухгалтерсь- 

ких даних» 

4115 

«Секретар 

керівника 

(організації, 

підприємства, 

установи)» 

  

ВП НУБіП 

України 
«Немішаєв- 

ський 

агротехніч- 

ний коледж» 

8322 Водій 

автотранспортних 

засобів(кат.В) 

8322 Водій 

автотранспортних 

засобів(кат.С) 

7241 
Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткуван 

ня 

4212  Контролер 

ощадного банку 

8331 Тракторист- 

машиніст 

сільськогосподарсь 

кого(лісогосподарс 

ького) 

виробництва(кат.А 

1) 

7233 Слюсар з 

ремонту 

сільськогосподарсь 

ких машин та 
устаткування 

7241 

Електромон- 

тер з ремонту 

та 

обслуговуван- 

ня 

електроустат- 

кування 

4212 
Контролер 

ощадного 

банку 

8331 

Тракторист- 

машиніст 

сільськогос- 

подарського 

(лісогосподар- 

ського) 

виробництва 

(кат.А1) 

7233 Слюсар з 

ремонту 

сільськогоспо 

дарських 

машин та 

8322 Водій 

автотранспор 

тних засобів 

(кат.В) 

8322  Водій 

автотранспор 

тних засобів 

(кат.С) 

7241Електро- 

монтер  з 

ремонту та 

обслуговуван 

ня 

електроустат 

кування 

4212Контро- 

лер ощадного 

банку 

8331Тракто- 

рист- 

машиніст с/г 

(лісогоспо- 

дарського) 

виробництва 

(кат.А1) 
7233 Слюсар 

7136 

«Монтажни 

к санітарно- 

технічних 

систем і 

устаткуванн 

я» 

7411 
Обвалюваль 

ник м’яса 

8272 

Сировар 
7212 

Електрогазо 

зварник 

4211 
Касир 

12рограмно 

го12о залу 
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 6121 Оператор із 

штучного 

осіменіння тварин і 

птиці 

6151 Рибовод 

(кваліфікований 

робітник) 

6113 Озеленювач 

7212 
Електрозварник 

ручного 

зварювання 
7231 Слюсар з 

ремонту КТЗ 

7241 
Електромонтажник 

силових мереж та 

електроустаткуван 

ня 

8331 Тракторист- 

машиніст 

сільськогосподарсь 

кого виробництва 

(кат А2) 

8331 Тракторист- 

машиніст 

сільськогосподарсь 

кого виробництва 

(кат В1) 

устаткування 

6121 Оператор 

із штучного 

осіменіння 

тварин і птиці 

6151 Рибовод 

(кваліфікова- 

ний робітник) 

6113 

Озеленювач 

7212 

Електрозвар- 

ник ручного 

зварювання 

7231 Слюсар з 

ремонту КТЗ 

7241 

Електромонта 

жник силових 

мереж та 

електроустатк 

ування 

8331 
Тракторист- 

машиніст 

сільськогоспо- 

дарського 

виробництва 

(кат А2) 

8331 

Тракторист- 

машиніст 

сільськогоспо- 

дарського 

виробництва 

(кат В1) 

з ремонту 

сільськогос- 

подарських 

машин та 

устаткування 

6121 Опера- 

тор із 

штучного 

осіменіння 

тварин і 

птиці 

6151 Рибовод 

(кв. робітник) 

6113 

Озеленювач 

7212 

Електрозвар- 

ник ручного 

зварювання 

7231 Слюсар 

з ремонту 

КТЗ 

7241 
Електромон- 

тажник 

силових 
мереж та 

електроустат- 

кування 

8331 

Тракторист- 

машиніст 

сільськогос- 

подарського 

виробництва 

(кат А2) 

8331 

Тракторист- 

машиніст 

сільськогос- 

подарського 

виробництва 

(кат В1) 
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Ржищівсь- 

кий 

індустріаль- 

но- 

педагогіч- 

ний 

технікум 

7124 Столяр 

будівельний 

7133 Штукатур 

7122 Муляр 

7212 
Електрозварник 

ручного 

зварювання 

4121 Обліковець з 

реєстрації 

бухгалтерських 

даних 

7132 Лицювальник- 

плиточник 

7141 Маляр 

4112 Оператор 

комп’ютерного 
набору 

7124 Столяр 

будівельний 

7133 

Штукатур 

7122 Муляр 

7212 
Електрозварни 

к ручного 

зварювання 

7132 

Лицювальник- 

плиточник 

7141 Маляр 

7132 

Лицювальник 
-плиточник 

7141 Маляр 

4222 
Адміністрат 

ор 

4113 
Оператор з 

обробки 

інформації 

та 

програмно- 

го забезп-ня 

ВП НУБіП 

України 

«Боярський 

коледж 

екології і 

природних 

ресурсів» 

6123 Бджоляр 

6113 Озеленювач 

8159 Лаборант 

хімічного аналізу 

6141 Лісоруб 

– – – 

Маслівський 

аграрний 

коледж 

імені 

П.Х. Гарка- 

вого 

8322 Водій 
категорій В», 

«В,С» 

8331 
Тракторист- 

машиніст 

сільського сподар- 

ського виробництва 

Лаборант- 

насінняр 
Оператор 

штучного 

осіменіння с/г 

тварин і птиці 

   

 

Серед закладів вищої освіти ІV рівня акредитації кваліфікованого 

робітника готує Білоцерківський національний аграрний університет. 
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Не варто забувати, що професійну освіту можна здобути на окремих 

підприємствах (установах). Це так зване, «навчання для себе», або навчання 

на виробництві, – навчання, підвищення кваліфікації працівників даного 

підприємства для власних потреб. Здійснюють підготовку кваліфікованих 

робітників у себе за місцем роботи у Київській області, до прикладу, такі 

підприємства: 

1. ДСП «Чорнобильська АЕС»; 

2. ПАТ «Південтеплоелектромонтаж»; 

3. ТОВ «Гарантія Транс»; 

4. Навчально-курсовий комбінат АТВТ Трест 

«Південноатоменергобуд»; 
5. Навчальний центр по підготовці, перепідготовці та підвищенні 

кваліфікації кадрів; 

6. Макарівський МНВК; 
7. Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення РУ ДСНС 

України в Київській області; 

8. Бориспільська автомобільна школа; 

9. ТСО «Навчально-виробничий комплекс»; 

10. ПАТ «Миронівський хлібопродукт»; 
11. Рокитнянський спортивно-технічний клуб ТСО України тощо. 

Для перекваліфікації сторонніх осіб (груп осіб) дані підприємства мають 

ліцензії для провадження освітньої діяльності та по завершенні навчання 

видають свідоцтва державного зразка. Такий вид освітніх послуг належить до 

формальної освіти. Але на цих же чи аналогічних підприємствах для своїх 

працівників організовано професійні курси підвищення кваліфікації, 

короткотермінові курси (за окремими професіями), по завершенні яких 

можуть видаватися документи недержавного зразка, як-то: сертифікати, 

свідоцтва тощо. Вони визнаються лише на тому підприємстві, де видавалися, 

і не мають юридичної ваги для роботи на інших підприємств. Це зветься 

неформальним навчанням, але водночас керівникам державних закладів 

професійної освіти постійно варто пам’ятати про цей факт, оскільки часто 

для пересічного громадянина головним критерієм є отримані практичні 

професійні навички, навіть якщо вони не підтверджені документом 

державного зразка. Тому третім індикатором формування регіонального 

замовлення є факт наявності неформального навчання за робітничими 

професіями у даному регіоні. 

 Четвертим індикатором є інформація про професії, яких не вистачає на 

регіональному ринку праці. Така інформація розпорошена за декількома 

джерелами: по-перше, вона наявна у самих роботодавців, по-друге, вона 

зосереджена як у міських (районних), так і в обласному центрі зайнятості; по- 

третє, вона має бути в окремих управліннях міських (обласних) державних 

адміністрацій. У Київській обласній державній адміністрації цим напрямом 

займається управління соціального захисту населення, зокрема підрозділ 
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«Трудові відносини та зайнятість населення». Короткий моніторинг 

інформації зазначених вище джерел дає наступні результати. 

Згідно з показниками Київського обласного центру зайнятості потрібно 

відкривати нові професії, яких не вистачає на регіональному ринку праці. 

Зрозуміло, що дані центру зайнятості – це лише певний (невеликий) відсоток 

реальної картини, але нехтувати ними не варто, якщо ще й врахувати той 

факт, що крім центру зайнятості, вичерпної інформації з даного питання 

ніхто надати не може. Нижче наведено дані за районами Київської області 

(позначкою + позначено ті професії, за якими вже надаються послуги або їх 

проліцензовано у ЗПО даного району чи прилеглих міст(районів). 

Так, у Фастівському районі це наступні професії: 

- Механік рефрижераторного поїзда (секції) 

- Слюсар з ремонту рухомого складу 

- Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

- Електрогазозварник 

- Швачка 

- Офіціант 

- Електромонтер з обслуговування електроустаткування 

- Монтер колії 
- Слюсар-ремонтник 

- Касир квитковий 
- Фрезерувальник 

- Електромонтер тягової підстанції 

- Водій навантажувача 
- Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту і 

автоматики 

- Помічник машиніста поїзда 

- Електромонтер контактної мережі 

- Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 

- Оператор потоково-автоматичної лінії 
 м.Славутич: 

- Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних 
конструкцій 

- Водій автотранспортних засобів 

- Продавець продовольчих товарів 

- Арматурник (виробництво залізобетонних і бетонних 

виробів та конструкцій) 
- Продавець-консультант 

- Касир торговельного залу 

- Маляр 

- Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 

- Покрівельник будівельний 

- Бляхар 

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (+) 
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- Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування 

- Швачка 

- Оператор автоматичних та напівавтоматичнихліній верстатів 

та установок 
- Офіціант 

- Охоронник 

- Озеленювач 

- Монтажник будівельний 

- Тесляр 

- Робітник з комплексного обслуговування й ремонту 
будинків 

- Лицювальник-плиточник (+) 

- Штукатур (+) 

- Слюсар-сантехнік 

- Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування (+) 

- Електрозварник ручного зварювання (+) 

- Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних 
верстатів 

- Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

- Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 

- Електрослюсар з ремонту електроустаткування 
електростанцій 

- Дозиметрист 

- Сортувальник виробів, сировини та матеріалів 

- Верстатник деревообробних верстатів 

- Оператор устаткування з перероблення деревини 

- Оператор котельні 

- Машиніст (кочегар) котельної 

- Оператор верстатів з програмним керуванням 

- Токар 

- Помічник майстра (ткацькі верстати та в'язальні машини) 

- Оператор виробничої дільниці 

- Водій навантажувача 
 

 Обухівський район: 
- Водій автотранспортних засобів 

- Слюсар-ремонтник 

- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

(+) 

- Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих 
цехів 

- Тракторист 
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- Швачка 

- Кухар 

- Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 

- Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 

- Водій навантажувача 

- Перукар (перукар-модельєр) 

- Електрогазозварник 

- Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції 

- Слюсар з ремонту рухомого складу 

- Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

- Сортувальник виробів, сировини та матеріалів 

- Столяр 

- Машиніст екскаватора 

- Різальник паперу, картону та целюлози 

- Машиніст екструдера 

- Друкар флексографічного друкування 

- Машиніст крана (кранівник) 

- Оператор поштового зв'язку 

- Офіціант 
 

 Києво-Святошинський район: 
- Водій автотранспортних засобів (+) 

- Охоронник 

- Продавець продовольчих товарів 

- Кухар (+) 

- Касир торговельного залу 

- Слюсар-сантехнік 

- Маляр 

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (+) 

- Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 
- Кондитер 

- Електромеханік 

- Офіціант (+) 

- Муляр (+) 

- Слюсар-ремонтник 

- Контролер-касир 

- Штукатур (+) 

- Електрозварник ручного зварювання (+) 
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- Електрогазозварник (+) 

- Слюсар аварійно-відбудовних робіт 

- Оператор заправних станцій 

- Токар 

- Фрезерувальник 

- Тракторист 

- Тракторист (лісозаготівельні роботи) 

- Водій навантажувача 

- Робітник з благоустрою 

- Майстер з ремонту технологічного устаткування 
 

 Вишгородський район: 
- Водій автотранспортних засобів (+) 

- Птахівник 

- Укладальник-пакувальник 

- Водій навантажувача 

- Тракторист 

- Комірник 

- Охоронник 

- Слюсар-сантехнік 

- Слюсар-ремонтник 

- Обвалювальник м'яса 

- Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 

- Покоївка 

- Оператор заправних станцій 

- Електрогазозварник 

- Арматурник (виробництво залізобетонних і бетонних 

виробів та конструкцій) 
- Оператор поштового зв'язку 

- Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

- Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

- Верстатник деревообробних верстатів 

- Формувальник залізобетонних виробів та конструкцій 

- Електрик дільниці 

- Листоноша (поштар) 

- Кухар (+) 

- Бетоняр 

- Електрозварник ручного зварювання 

- Кондитер (+) 
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- Оператор сушильних установок 

- Апаратник гранулювання 

- Монтажник 

- Офіціант (+) 
- Манікюрник 

 

 Броварський район: 

- Водій автотранспортних засобів (+) 

- Укладальник хлібобулочних виробів 

- Укладальник-пакувальник 

- Слюсар-сантехнік 

- Кухар (+) 

- Комплектувальник товарів 

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (+) 

- Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 
- Контролер-касир 

- Оператор комп'ютерного набору (+) 

- Квітникар 

- Електрогазозварник 

- Пекар 

- Складальник верху взуття 

- Зварник 

- Слюсар-ремонтник 

- Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики (електромеханіка) 
- Оператор технологічних установок 

- Складальник взуття 

- Тракторист 

- Листоноша (поштар) 

- Озеленювач 

- Робітник з комплексного обслуговування й ремонту 

будинків 

- Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні 
роботи) 

- Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової 

продукції 

- Електромонтер з обслуговування електроустновок 

- Приймальник-здавальник харчової продукції (хлібопекарне 

та кондитерське виробництва) 
- Тваринник 
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- Монтажник будівельний 

- Бетоняр 

- Тесляр 

- Монтажник гіпсокартонних конструкцій (+) 

- Штукатур (+) 
 

 Бориспільський район: 
- Водій автотранспортних засобів (+) 

- Продавець продовольчих товарів 

- Офіціант 

- Рамник 

- Водій навантажувача 

- Контролер скляного виробництва 

- Комірник 

- Електрик дільниці 

- Механік 

- Оператор комп'ютерного набору (+) 

- Оператор електрозв'язку 

- Оператор поштового зв'язку 

- Бармен 

- Перукар (перукар - модельєр) 

- Манікюрник 

- Продавець непродовольчих товарів 

- Робітник з догляду за тваринами 

- Футерувальник (кислототравник) 

- Робітник з комплексного обслуговування й ремонту 

будинків 
- Слюсар-сантехнік 

- Електрозварник ручного зварювання (+) 

- Стропальник 

- Слюсар-інструментальник 

- Слюсар аварійно-відбудовних робіт 

- Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

- Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики (електроніка) 

- Електромонтер з обслуговування електроустановок 

- Верстатник деревообробних верстатів 

- Швачка 

- Машиніст екскаватора 

- Оператор пульта керування 

- Скловар 
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- Дробильник-розмелювач (виробництво скла та скловиробів) 

- Машиніст насосних установок 

- Оператор фарбувально-сушильної лінії та агрегата 

- Готувач сировини 

- Тракторист 

- Машиніст бульдозера (будівельні роботи) 

- Робітник з благоустрою 
 

 Білоцерківський район: 

- Водій автотранспортних засобів (+) 

- Слюсар-ремонтник 

- Швачка 

- Електрогазозварник (+) 

- Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування (+) 
- Токар (+) 

- Лісоруб 

- Муляр 

- Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж(+) 

- Формувальник залізобетонних виробів та конструкцій 

- Перезарядник складальних верстатів 

- Листоноша (поштар) 

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (+) 

- Слюсар-сантехнік 

- Слюсар аварійно-відбудовних робіт 

- Бетоняр 

- Налагоджувальник сільськогосподарських машин та 

тракторів 
- Водій навантажувача 

- Оператор поштового зв'язку 

- Маляр (+) 

- Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні 

роботи) 

- Транспортувальник (такелажні роботи) 

- Оператор верстатів з програмним керуванням 

- Комплектувальник меблів 

- Закрійник гумових виробів та деталей 
- Вальцювальник гумових сумішей 
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- Оператор з перезарядження транспортних систем 
- Фарбувальник гумових виробів 

- Виробник сиру 

- Водій тролейбуса 

- Тракторист 

- Асфальтобетонник 

- Диспетчер автомобільного транспорту 

- Слюсар з механоскладальних робіт 

- Палітурник 

- Знімач-укладальник у виробництві стінових та в'яжучих 
матеріалів 

- Свердлувальник 

- Машиніст каландра (виробництво продукції з гуми) 

- Зливальник-розливальник 

- Сортувальник поштових відправлень та виробів друку 
 

 Яготинський район: 

- Тракторист (+) 

- Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

- Звірівник 

- Робітник фермерського господарства 

- Муляр (+) 

- Слюсар-сантехнік 

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (+) 

- Формувальник тіста 

- Друкар офсетного плоского друкування 

- Апаратник пастеризації (молочне виробництво) 

- Апаратник оброблення зерна 

- Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 

- Машиніст тепловоза 

- Машиніст крана автомобільного 

- машиніст автогрейдера 

 Тетіївський район: 
- Слюсар-ремонтник 

- Електрик дільниці 

- Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

- Машиніст-обхідник з котельного устаткування 
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 Таращанський район: 
 

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва 

- Кочегар-випалювач 

- Садчик 

- Манікюрник 

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (+) 

- Комплектувальник меблів 

- Шліфувальник по дереву 

- Механік з ремонту устаткування 

- Механік виробництва 

- Бармен (+) 

- Перукар (перукар-модельєр) 

- Робітник з догляду за тваринами 

- Електрозварник ручного зварювання (+) 

- Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

- Укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини 

- Столяр 

- Машиніст екскаватора 

- Машиніст бульдозера (гірничі роботи) 

- Оператор устаткування з перероблення деревини 

 

 Ставищенський район: 
 

- Сортувальник у виробництві харчової продукції (м'ясні та рибні 

продукти) 

- Верстатник спеціальних металообробних верстатів 

- Оператор виробничої дільниці 

- Завідувач складу 

- Касир (на підприємстві, в установі, організації) 

- Машиніст екскаватора 

- Укладальник-пакувальник 

 

 Сквирський район: 

- Робітник зеленого будівництва 

- Столяр-верстатник (будівельні роботи) 

- Слюсар аварійно-відбудовних робіт 

- Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 
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- Електромонтажник-налагоджувальник 

- Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики 
- Тістороб 

- Швачка 

- Оператор потоково-автоматичної лінії 
 

 Рокитнянський район: 
- Водій автотранспортних засобів 

- Машиніст екскаватора 

- Механік з ремонту транспорту 

- Бармен 

- Покоївка 

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

- Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 

- Машиніст конвеєра 

- Машиніст бульдозера (гірничі роботи) 
- Оператор очисного устаткування 

 

 м. Ржищів: 

- Правильник на машинах 

- Зварник на машинах контактного (пресового)зварювання 

- Продавець продовольчих товарів 

- Фарбувальник приладів і деталей 

- Слюсар-ремонтник 

 

 Переяслав-Хмельницький район: 
- Швачка 
- Листоноша (поштар) 

- Фрезерувальник 

- Офіціант 

- Закрійник 

- Шихтувальник 

- Машиніст автогрейдера 

- Механік автомобільної колони (гаража) 

- Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

- Садівник 
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- Стропальник 

- Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

- Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування 

- Електромеханік з ліфтів 

- Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 

- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

- Електрослюсар з ремонту електричних машин 

- Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

(електромеханіка) 

- Випалювач стінових та в'яжучих матеріалів 

- Виставник 

- Пресувальник виробів будівельної кераміки 

- Садчик 

- Знімач-укладальник у виробництві стінових та в'яжучих матеріалів 

- Оглядач гідротехнічних об'єктів 

- Різальник на пилах, ножівках та верстатах 

- Термообробник швацьких виробів 

- Пробовідбірник 

- Обробник матеріалів та готових виробів 

 Миронівський район: 
- Свинар 

- Тваринник 

- Бармен 

- Електрогазозварник 

- Зварник 

- Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та 

кондиціювання 

- Слюсар системи випарного охолодження 

- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

- Виробник напівфабрикатів з м'яса птиці 
- Водій навантажувача 

 Макарівський район: 
- Бармен 
- Офіціант 
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- Слюсар-сантехнік 

- Слюсар-ремонтник 

- Оброблювач риби 

- Пекар 

- Слюсар з ремонту рухомого складу 

- Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

- Формувальник тіста 

- Готувач сумішей (хлібопекарне та кондитерське виробництва) 

- Кондитер 

- Столяр 

- Токар 

- Складач поїздів 

- Тракторист 

- Машиніст крана автомобільного 

- Машиніст автовишки та автогідропідіймача 

 Кагарлицький район: 
- Агент страховий 

- Інспектор 

- Тракторист 

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

- Касир торговельного залу 

- Слюсар-ремонтник 

- Електромеханік 

- Листоноша (поштар) 

- Електрогазозварник 

- Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

 м.Ірпінь: 
- кухар 
- продавець продовольчих товарів 

- водій автотранспортних засобів 

- Електрогазозварник 

- електромеханік 

- перукар (перукар-модельєр) 

- пекар 

- водій навантажувача 

- робітник з благоустрою 

- приймальник замовлень 

- офіціант 

- покоївка 
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- охоронник 

- робітник з комплексного обслуговування й ремонту 

будинків 
- слюсар-сантехнік 

- Електромонтер з експлуатації розподільних мереж 

- машиніст екструдера 

- електрик цеху 

- електромеханік дільниці 

- Фахівець садово-паркового господарства 

- Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

- Листоноша (поштар) 

- касир (на підприємстві, в установі, організації) 

- касир торговельного залу 

Іванківський район: 

- Електрогазозварни(+) 

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 
- Муляр 

- Штукатур 

- Слюсар-сантехнік 

- Електромеханік засобів автоматики та приладів 

технологічного устаткування 
- Оператор устаткування з перероблення деревини 

- Дезактиваторник 

- Слюсар з виготовлення деталей та зразків з полімерних 

композиційних матеріалів 

- Машиніст бульдозера (будівельні роботи) 

- Електрик цеху 

- Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

- Оператор поштового зв'язку 

- Пожежний-рятувальник 

- Продавець-консультант 

- Бетоняр 

- Лицювальник-плиточник 

- Маляр 

- Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні 
роботи) 

- Слюсар аварійно-відбудовних робіт 

- Слюсар з ремонту технологічних установок 
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- Заготівник деталей та матеріалів до ювелірних та художніх 
виробів 

- Шліфувальник по дереву 

- Машиніст екскаватора 

- Оператор заправних станцій 

- Тракторист 

- Машиніст автогрейдера 

- Монтажник 
 

Згурівський район: 
 

- слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 

- слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

(електроніка) 

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва (+) 

- шляховий робітник тральної бригади 

- тракторист 

- пекар 

- машиніст екскаватора 

- машиніст навантажувальної машини 

- Машиніст крана автомобільного 

- машиніст автогрейдера 

- укладальник-пакувальник 

Володарський район: 
- Маляр 

- Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 
(електромеханіка) 

- Технік-будівельник 

- Бетоняр 

- Електрик дільниці 

- Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 

- Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 

- Пресувальник картону 

Васильківський район: 

- Слюсар-ремонтник 

- Оператор птахофабрик та механізованих ферм 

- Електрогазозварник 

- Складальник виробів з пластмас 

- Тракторист 

- Комірник 

- Електрик дільниці 

- Слюсар-сантехнік 
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- Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування 

- Кравець (+) 

- Оператор заправних станцій 

- Листоноша (поштар) 

- Контролер-касир 

- Перукар (перукар-модельєр) 

- Швачка (+) 

- Міздрильник 

- Пресувальник-формувальник харчової продукції 
(виробництво мила та косметики) 

- Машиніст різальних машин 

- Апаратник борошномельного виробництва 

- Укладальник-пакувальник 

- Бармен 

- Слюсар з аварійно-відбудовних робіт у газовому господарстві 

- Електрозварник ручного зварювання (+) 

- Транспортувальник (такелажні роботи) 

- Слюсар-інструментальник 

- Слюсар аварійно-відбудовних робіт 

- Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

(електромеханіка) 

- Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики 
- Електромонтер з обслуговування електроустновок 

- Оператор прецизійного різання 

- Оператор сушильних установок 

- Машиніст екскаватора 

- Машиніст насосних установок 

- Токар 

- Комплектувальник 

- Ливарник пластмас 

- Апаратник дублення (шкіряне та шкіросировинне 
виробництво) 

- Монтувальник шин 

- Машиніст мийної установки 

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва 

- Водій навантажувача 

Бородянський район: 
- Водій автотранспортних засобів (+) 
- Продавець продовольчих товарів 

- Офіціант (+) 

- Рамник 
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- Водій навантажувача 

- Контролер скляного виробництва 

- Комірник 

- Електрик дільниці 

- Механік 

- Оператор комп'ютерного набору 

- Оператор електрозв'язку 

- Оператор поштового зв'язку 

- Бармен 

- Перукар (перукар-модельєр) 

- Манікюрник 

- Продавець непродовольчих товарів 

- Робітник з догляду за тваринами 

- Футерувальник (кислототравник) 

- Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 

- Слюсар-сантехнік 

- Електрозварник ручного зварювання 

- Стропальник 

- Слюсар-інструментальник 

- Слюсар аварійно-відбудовних робіт 

- Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

- Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 
(електроніка) 

- Електромонтер з обслуговування електроустановок 

- Верстатник деревообробних верстатів 

- Швачка 

- Машиніст екскаватора 

- Оператор пульта керування 

- Скловар 

- Дробильник-розмелювач (виробництво скла та скловиробів) 

- Машиніст насосних установок 

- Оператор фарбувально-сушильної лінії та агрегата 

- Готувач сировини 

- Тракторист 

- Машиніст бульдозера (будівельні роботи) 

- Робітник з благоустрою 

Богуславський район: 
- Швачка (+) 

- Офіціант (+) 

- Робітник зеленого будівництва 

- Лісоруб 

- Електрогазозварник 

- Кондитер (+) 
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- Апаратник пастеризації (молочне виробництво) 

- Машиніст автовишки та автогідропідіймача 

- Крутильник 

- Мотальник 

Березанський район: 
 

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

- Пекар 

- Машиніст автогрейдера 
- Машиніст крана (кранівник) 

Баришівський район: 

- Тракторист 

- Водій автотранспортних засобів (+) 

- Продавець продовольчих товарів 

- Оцинкувач гарячим способом 

- Травильник 

- Оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво 
м'ясних продуктів) 

- Машиніст екструдера 

- Продавець непродовольчих товарів 

- Птахівник 

- Монтер колії 

- Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

- Механік з ремонту устаткування 

- Механік 

- Кухар 

- Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 

- Слюсар із складання металевих конструкцій 

- Стропальник 

- Машиніст екскаватора 

- Токар 

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва 

- Вагар-обліковець 

- Укладальник-пакувальник 

 П’ятим індикатором формування плану регіонального замовлення є 

перенасичення фахівців за окремими професіями (безробітні). У Київській 

області ці показники мають наступний вигляд. 

Яготинський район: 

- Водій автотранспортних засобів; 

- Продавець продовольчих товарів. 

Тетіївський район: 
- Продавець продовольчих товарів; 

- Тракторист. 

Таращанський район: 
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- Водій автотранспортних засобів; 

- Тракторист; 

- Продавець продовольчих товарів. 

Ставищанський район: 

- Тракторист; 

- Водій автотранспортних засобів; 
- Охоронник; 

- Продавець продовольчих товарів. 

Сквирський район: 

- Тракторист; 

- Продавець продовольчих товарів. 
Рокитнянський район: 

- Охоронник; 

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; 

Переяслав-Хмельницький район: 

- Водій автотранспортних засобів; 

- Кухар. 

Миронівський район: 

- Продавець продовольчих товарів; 
- Кухар; 

- Тракторист. 
Макарівський район: 

- Кухар. 

Іванківський район: 

- Продавець продовольчих товарів; 
- Водій автотранспортних засобів. 

Згурівський район: 

- Водій автотранспортних засобів; 

- Тракторист; 

- Кухар. 

Володарський район: 
- Водій автотранспортних засобів; 

- Тракторист; 

- Продавець продовольчих товарів; 

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; 

- Кухар. 

Васильківський район: 

- Кухар; 

- Водій автотранспортних засобів. 

- Продавець продовольчих товарів; 

- Електрогазозварник. 

Богуславський район: 

- Водій автотранспортних засобів; 
- Кухар; 
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- Охоронник; 

- Продавець продовольчих товарів. 

Білоцерківський район: 

- Продавець непродовольчих товарів; 

- Оператор комп’ютерного набору; 

- Продавець продовольчих товарів; 
- Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; 

- Кухар. 
Не менш важливим індикатором (шостим) є впровадження 

(ліцензування) нових сучасних професій за напрямами підготовки. Без 

оновлення професій говорити про сучасний розвиток професійно-технічної 

освіти не варто взагалі. 

Нижче подано перелік сучасних професій за напрямами підготовки у 

ЗПО Київській області. Кожен заклад може вибрати з цього переліку ті 

професії, для яких 1) уже зараз є потенційні роботодавці; 2) є замовлення від 

центрів зайнятості (це стосується передусім дорослого незайнятого 

населення: індивідуальне навчання, підвищення кваліфікації, 

перепідготовка). Окрім того, ці професії є більш сучасними у порівнянні зі 

схожими, які на сьогодні вже втратили свою актуальність (наприклад, 

оператор комп’ютерних мереж цілком може замінити оператора 

комп’ютерного набору, бо остання професія на сьогодні не є актуальною). 

Ці професії варто починати ліцензувати уже сьогодні, щоб завтра можна 

було розпочати за ними підготовку кваліфікованих робітників. 

 

Будівельний напрям: 

 

Код за ДК Професія Стандарт 

7129 Робітник з комплексного 
обслуговування і ремонту будинків 

 

2015р 

7129 Монтажник систем утеплення 
будівель 

2016р 

7122 Пічник 2014р 

7132 Паркетник 2013р 

7139 Укладальник підлогових покриттів 2014р 

7214 Арматурник (будівельні, монтажні 
та ремонтно-будівельні роботи) 

2016р 

7120 Монтажник будівельний 2017р 

7139 Покрівельник будівельний Стандарт відсутній 

7214 Монтажник із монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій 

Стандарт відсутній 

7233 Монтажник устаткування 
підприємств будівельних матеріалів 

Стандарт відсутній 

7129 Монтажник – складальник 
металопластикових конструкцій 

2016р 
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7129 Оператори будівельних машин Стандарт відсутній 

7139 Опоряджувальник будівельний 

Входять монопрофесії : 

7133 – Штукатур 

7141– Маляр 
7132– Лицювальник-плиточник 

 

7233 Монтажник з ремонту печей Стандарт відсутній 

7123 Бетоняр 2008 

7129 Бруківник 2015 

7132 Лицювальник-мозаїст 2009 

7233 Монтажник систем вентиляції, 

кондиціювання повітря, 

пневмотранспорту й аспірації 

2017 

 

Металообробна та електротехнічна галузі: 

 

Код за 

ДК 

Професія Стандарт 

7212 Паяльщик - 

7213 Бляхар 2016 

7212 Газорізальник 2014 

7221 Вальцювальник 2014 
2015 

7241 Електромеханіки та електромонтажники 
7241 Електромеханік з ліфтів 2016 АПР 
7241 Електромонтер з ремонту та монтажу 

кабельних ліній 
2017 

7241 Монтажник електричних підйомників 
(ліфтів) 

- 

7241 Акумуляторник - 
7241 Механік з обслуговування 

виробничого устаткування ресторану 

(кафе, їдальні і т. ін.) 

- 

7241 Майстер з діагностики та 

налагодження  електронного 

устаткування 

2017 

7222 Слюсар-інструментальник 2014 
8223 Оцинковувач гарячим способом 2017 
8223 Плакувальник полімерних матеріалів 

на метал 
2016 АПР 

7242 Слюсар з контрольно-вимірювальних 

приладів та автоматики (електроніка) 

2014 
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Сільськогосподарське виробництво: 

 

Код за 

ДК 

Професія Стандарт 

7414 Заготівельник продуктів і сировини  

8331 Контролер технічного стану автомототранспортних 
засобів (сільсько- та лісогосподарські установки) 

 

8331 Майстер-налагоджувальник з технічного 
обслуговування машинно-тракторного парку 

 

6131 Робітник фермерського господарства 2012 

6112 Виноградар  

6113 Грибовод  

6111 Ефіроолійник  

6113 Квітникар 2011 

8331 Машиніст дражувальних машин  

8331 Машиніст насіннєочисних машин  

8331 Машиніст насіннєшліфувальних машин  

6111 Овочівник 2015 

8331 Оператор лінії замочування насіння  

8331 Оператор лінії протравлювання насіння  

6111 Плодоовочівник 2014 

6111 Рисівник  

9211 Робітник плодоовочевого сховища  

6113 Садівник  

6112 Садовод 2014 

6111 Тютюнник  

6131 Фермер 2016 

6112 Хмеляр  

6123 Бджоляр 2017 

6121 Готувач кормів (тваринництво)  

6121 Гуртівник  

6124 Звірівник  

6124 Звірівник зоологічних баз  

7434 Консервувальник шкіряної та хутряної сировини  

9332 Конюх  

6121 Коняр  

6121 Кролівник  

6123 Лаборант з гренажу  

6129 Оброблювач шкур (тваринництво)  

6121 Оператор машинного доїння  

6121 Оператор тваринницьких комплексів та механізованих 
ферм 

2011 
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6121 Оператор цехів для приготування кормів 
(тваринництво) 

 

6121 Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці  

6122 Птахівник  

6121 Свинар  

6121 Тваринник  

6123 Шовківник  

 

Сфера громадського харчування та переробки продуктів 

харчування: 

 

7412 Пекар 2014р 

7412 Цукерник 2012р 

7412 Шоколадник 2012р 

5220 Продавець продовольчих товарів 2014 

5220 Продавець непродовольчих товарів  

 

8272 Виробник морозива 2007р 

8272 Сировар 2015 

7413 Сировар - майстер (5 розряд, 6 
розряд) 

 

8159 Апаратник пастеризації та 
охолодження молока 

2012 

8271 Апаратник термічного оброблення 
ковбасних виробів 

2012 

8272 Контролер харчової продукції 
(виробництво молочних продуктів) 

2015 

 

Сфера послуг 

 

Код за ДК Професія Стандарт 

7432 Ткач ручного художнього ткацтва 2017 

7434 Кушнір-розкрійник 2016 

7435 Модельєри текстильних, шкіряних та 
подібних виробів, закрійники 

- 

7442 Виробники взуття - 

7442 Модельєр ортопедичного взуття - 

7436 Виготовлювач м'яких іграшок - 

7435 Модистка головних уборів 2017 

8263  Вишивальник 2017 

7332 Вишивальник на шкірі та хутрі - 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/standarty/2017/08.02%20-1/vishivalnik.doc
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8263 Вишивальник текстильно-галантерейних 

виробів 

- 

8262 В'язальниця трикотажних виробів та 
полотна 

2014 

8262 Контролер технологічного процесу 
(виробництво тканин) 

- 

 

Автомобільний транспорт: 

 

Код за ДК Професія Стандарт 

8322 Водій автотранспортних засобів (водій 
таксі) 

 

8323 Водій тролейбуса 2012 

8332 Машиніст дорожньо-транспортних машин  

8332 Машиніст крана автомобільного 2013 

8334 Водій навантажувача 2016 

8339 Машиніст підіймача будівельного  

8339 Машиніст дорожньобудівельних машин 2016 

 

 

 

Професії, спільні для всіх галузей економіки: 

 

Код за ДК Професія Стандарт 

4111 Друкарка редакції  

4111 Стенографіст  

4112 Оператор інформаційно- 
комунікаційних мереж 

 

4112 Оператор комп’ютерної верстки 2014 

4113 Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення 

 

4114 Оператор з уведення даних в ЕОМ 
(ОМ) 

 

4115 Асистент референта 2011 

4115 Диспетчер факультету  

4115 Секретар навчальної частини 
(диспетчер) 

 

4115 Секретар незрячого фахівця  

4132 Приймальник замовлень  

4133 Агент з розшуку вантажів та багажу  

4133 Офісний службовець (перевезення  
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 вантажів)  

4133 Оператор диспетчерського руху та 

навантажувально- 

розвантажувальних робіт на 

автомобільному (морському, 
річковому) транспорті 

 

4133 Оператор диспетчерської служби  

4133 Оператор з інформації вантажно- 
поштові перевезення 

 

4133 Оператор з оброблення перевізних 
документів 

 

4133 Оператор пасажирської та 
вантажної служби 

 

4133 Оператор служби перевезень  

4133 Оператор служби руху  

4141 Архіваріус  

4141 Офісний службовець 
(систематизація документів) 

 

4141 Оброблювач інформаційного 
матеріалу 

 

 

 

 

У сфері професійної підготовки надзвичайно важливим є тісний 

взаємозв’язок між сферами освіти і праці. Для оперативного реагування 

системи освіти та професійного навчання на структурні зміни в економіці й 

суспільстві є нагальна потреба у володіння інформацією про зміни попиту на 

професійні навички. Але, як свідчить практика, отримати інформацію 

подібного плану виявляється дуже складно, оскільки вона не акумулюється в 

одному місці. Тому було вирішено промоніторити інформацію про ринок 

праці, опираючись на різні джерела: дані Київського обласного центру 

зайнятості, дані роботодавців Київщини та дані служб, які займаються 

соціальним захистом населення області, володіють інформацією про ринок 

праці в цілому. 

 

Зареєстроване безробіття 

(інформація за даними Київського обласного центру зайнятості) 

 

Головною проблемою служб зайнятості України є відносний характер 

достовірності і точності інформації про зареєстрованих безробітних. Дані 

центрів зайнятості можна збільшувати у 4-5 разів, щоб отримати адекватну 

дійсності інформацію. Але, з іншого боку, для виявлення загальних 

тенденцій до збільшення чи зменшення рівня безробіття, окреслення кола тих 

професій, які є затребуваними у даному регіоні чи, навпаки, за ними є 
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перенасичення фахівців, дані регіональних центрів зайнятості містять цікаву 

і корисну інформацію. 

Станом на 01 травня 2018 року у Київській області кількість 

безробітних, у порівнянні з відповідною датою 2017 року, скоротилась на 

13,4% (на 2,0 тис. осіб) та становила 13,1 тис. осіб. Кількість отримувачів 

допомоги по безробіттю зменшилась на 13,9% (на 1,7 тис. осіб) та становила 

10,6 тис. осіб. 

Структура зареєстрованих безробітних станом на 1 травня 2018 року має 

наступний вигляд. 

За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних чоловіки 

становили – 5,6 тис. осіб (або 42,4%), жінки – 7,5 тис. осіб (або 57,6%). 

За віковими групами: 35,6% зареєстрованих безробітних були у віці до 

35 років; 29,2% – у віці від 35 до 45 років; 35,2% – у віці понад 45 років. 

За освітою: 52,4% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 27,2% 
– професійно-технічну, 20,4% – загальну середню освіту. 

 

 

Аналіз характеру спеціалізації зареєстрованих безробітних можна 

зробити за інформацією, поданою у попередньому розділі (Освіта), коли 

йшла мова про п’ятий індикатор – перенасичення фахівців за окремими 

професіями. І хоча дані подано у розрізі окремих районів, для керівників 

закладів професійної освіти Київщини очевидним буде той факт, що 

найбільше безробітних осіб мають робітничі професії водія 

автотранспортних засобів, продавця продовольчих товарів, кухаря, 

тракториста (оскільки це сезонна професія), охоронника. Не враховувати цей 

факт при плануванні регіонального замовлення не можна, оскільки вибір 

професії з подальшим працевлаштуванням випускника чи поповненням ним 

лав безробітних прямо опосередковано впливає на імідж освітнього закладу. 

Поважаючі себе адміністрація та педагогічний колектив мають мислити 

прогностично, з орієнтацією на перспективу розвитку свого освітнього 
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закладу. А тому знову актуальним стає факт моніторингу затребуваних для 

даного регіону професій. 

З метою забезпечення вимогам роботодавців професійно- 

кваліфікаційного рівня шукачів роботи, у січні-квітні 2018 року за сприяння 

Київської обласної служби зайнятості 2 272 безробітні особи проходили 

професійне навчання. Київська область належить до тих областей, де є 

відсутнім Центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості 

(таких центрів по Україні є вже 11 одиниць). Ця особливість є позитивною 

для закладів професійно-технічної освіти, оскільки саме до останніх 

направляються шукачі роботи для здобуття професії кваліфікованого 

робітника. 

Сьогодні у Київській області з регіональним, районними та міськими 

центрами зайнятості співпрацюють такі заклади професійної (професійно- 

технічної) освіти: 

1. Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»: професії 

«Кухар»,  «Столяр  будівельний»,  «Верстатник  деревообробних   верстатів», 

«Кондитер». 
2. Державний навчальний заклад «Богуславський центр 

професійно-технічної   освіти»:    професії   «Кухар»,   «Електрогазозварник», 

«Столяр будівельний», «Бджоляр», «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування», «Кондитер», «Машиніст бульдозера», 

«Верстатник деревообробних верстатів». 

3. Державний навчальний заклад «Білоцерківське професійно- 

технічне училище імені П.Р. Поповича»: професії «Кухар», 

«Електрогазозварник», «Машиніст крана автомобільного», «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування електроустаткування». 

4. Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Богуславське вище професійне училище сфери послуг»: професії «Кухар», 

«Швачка», «Кондитер». 
5. Державний навчальний заклад «Березанський професійний 

аграрний ліцей»: професії «Кухар», «Слюсар з ремонту 

сільськогосподарської техніки і устаткування», «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування». 

6. Державний навчальний заклад «Ржищівський професійний 

ліцей»: професії «Кухар», «Бджоляр», «Тракторист-машиніст с/г 

виробництва», «Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки і 

устаткування», «Кондитер». 

7. Державний навчальний заклад «Згурівський професійний ліцей»: 

професії «Кухар», «Машиніст крана автомобільного», «Кондитер». 

8. Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Бориспільський професійний ліцей»: професії «Кухар», 
«Електрогазозварник», «Столяр будівельний», «Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій». 
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9. Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Броварський професійний ліцей»: професії «Кухар», «Монтажник систем 

утеплень    будівель»,    ««Машиніст    крана    автомобільного»,    «Швачка», 

«Кондитер». 

10. Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Фастівський    центр    професійно-технічної    освіти»:    професії   «Кухар», 
«Електрогазозварник»,       «Монтажник       гіпсокартонних       конструкцій», 

«Кондитер». 

11. Державний навчальний заклад «Сквирське  вище професійне 

училище»: професії «Кухар», «Електрогазозварник», «Плодоовочівник», 

«Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки і устаткування». 

12. Державний навчальний заклад «Катюжанське вище професійне 

училище»: професії «Кухар», «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», 

«Машиніст крана автомобільного», «Машиніст бульдозера», «Тракторист», 

«Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки і устаткування». 

13. Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Яготинський    центр    професійно-технічної    освіти»:    професії  «Кухар», 

«Тракторист-машиніст с/г виробництва», «Слюсар з ремонту 

сільськогосподарської техніки і устаткування», «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування», «Кондитер». 

14. Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради 

«Васильківський     професійний     ліцей»:     професії     «Кухар», «Швачка», 

«Кондитер». 

15. Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Рокитнянський професійний ліцей»: професії «Кухар», «Столяр 

будівельний», «Верстатник деревообробних верстатів», «Кондитер». 

16. Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Бородянський професійний аграрний ліцей»: професії «Кухар», 
«Електрогазозварник», «Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки і 

устаткування». 

17. Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»: професії 

«Кухар», «Електрогазозварник», «Швачка», «Слюсар з ремонту 

сільськогосподарської техніки і устаткування»,  «Електромонтер з ремонту  

та обслуговування електроустаткування», «Кондитер». 

18. Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Володарський професійний аграрний ліцей»: професії 
«Електрогазозварник», «Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки і 

устаткування», «Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування». 

19. Державний навчальний заклад «Тетіївське професійно-технічне 

училище»: професії «Швачка». «Слюсар з ремонту сільськогосподарської 

техніки і устаткування». 
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Роботодавці 

( інформація про кількісні показники працівників 

в галузях економіки) 
 

Інформація про кількісні показники працівників в галузях економіки 

області носить дуже фрагментарний характер. В умовах несталого розвитку 

економіки самі роботодавці в переважній більшості не можуть спрогнозувати 

більше, ніж на рік, потребу у тих чи інших фахівцях. Як правило, шукають 

фахівців сьогодні на вчора, а про завтра мова може йти лише післязавтра. 

Якщо говорити про статистичну інформацію, яка надходить від 

роботодавців, то найширше вона представлена на сайті Головного управління 

статистики Київської обласної державної адміністрації. Це інформація 

наступного плану: 

1. звіти про кількість підприємств Київської області. На 01.01.2018 

року їхнє число складає 19 339. Вони подані у розрізі великих, середніх, 

малих та мікропідприємств; у розрізі галузей; 

2. звіти про кількість зайнятих працівників на підприємствах за 

видами економічної діяльності (у 2017 році їхнє число складало 303514 осіб); 

3. звіти про кількість найнятих працівників на підприємствах за 

видами економічної діяльності ( у тому ж 2017 році це 299413 осіб); 

4. звіти про показники діяльності підприємств по містах обласного 

значення; 

5. звіти про кількість суб’єктів господарювання за видами 

економічної діяльності тощо. 

Дана інформація корисна тим, що зведена воєдино по усій області. 

Аналогічну інформацію у розрізі міста чи району, можна отримати у 

районних, міських відділах статистики міських (районних) державних 

адміністрацій. 

Окрім того, джерелом інформації про запити роботодавців на 

кваліфіковану робочу силу можуть стати організації (об’єднання) 

роботодавців. У Київській області зареєстровано 19 організацій роботодавців 

та їх об’єднань. Надана нижче інформація може бути корисною для 

керівників ЗПО з точки зору моніторингу регіонального ринку праці та 

налагодження контактів для майбутньої співпраці, зокрема впровадження 

елементів дуального навчання у підготовку кваліфікованих робітників. 

 

 
№ 

з/п 

№ 

свідо 

-цтва 

Дата 

реєст- 

рації 

 

 
Назва 

 
Місцезнаходження 

статутних органів 

 
1 

 
260 

11.01. 

2002 

Федерація роботодавців 

Київського регіону «Київщина» 

м. Київ, вул. 

Грушевського, 34/1 

2. 302 15.08. Київська обласна галузева Київська обл., м. Біла 
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  2003 Організація  роботодавців 

побутового обслуговування 

населення 

Церква,  вул. 

Павлюченка, 17,  т. 

(263) 5-14-80 

   Організація роботодавців у сфері м. Київ, вул. 
  30.06. будівництва, проектування та Жилянська, 31 

3. 335 2004 архітектури Київської області  

   Київська обласна організація  

   роботодавців галузі Київська обл., смт 
  09.07. автомобільних перевезень Макарів, вул. Леніна, 

4. 337 2004 пасажирів та вантажів 42 

   Громадська організація  

   «Київська обласна організація  

   роботодавців скляної  

  14.01. промисловості» м. Київ, вул. 

5. 356 2005  Новозабарська, 2/6 

    Київська область, 
    Києво- 
   Галузева організація Святошинський р-н, 
  08.06. роботодавців транспорту с. Петрушки, вул. 

6. 368 2005 Київської області Лісна, 1 

    Київська обл., Києво- 
    Святошинський р-н, 
  06.04. Київська обласна організація м. Вишневе, вул. 

7. 403 2006 роботодавців – перевізників Київська, буд. №12-а 

    Київська обл., 
   Київська обласна організація Васильківський р-н., 
  05.05. роботодавців галузі охорони смт Глеваха, вул. 

8. 408 2006 здоров’я Вокзальна, буд. №8 

   Київська обласна організація Київська обл., м. 
  27.11. роботодавців галузі індустрії Васильків, вул. 

9. 444 2006 розваг та грального бізнесу Керамічна, 38 

   Організація роботодавців  

   «Київська обласна організація Київська обл., смт 
  13.05. роботодавців оздоровчих Ворзель, вул. 

10. 546 2008 закладів» КарлаЛібкнехта, 26 

    Київська обл., м. 
  12.09. Організація роботодавців Буча, вул. Горького, 

11. 607 2008 Київської області буд. 8-б 

12. 623 10.12. Київська обласна організація м. Київ, вул. 
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  2008 роботодавців підприємств 

житлово-комунальної галузі 

«Житло – Київська область» 

Виборзька, буд. 38/19, 

офіс 30 

 

 
13. 

 

 
657 

 
28.09. 

2009 

Київська обласна організація 

роботодавців підприємств 

гірничодобувної галузі України 

м. Київ, вул. 

Ярославська, буд. 28- 

А 

 

 
14. 

 

 
700 

 
20.07. 

2010 

Київська обласна організація 

роботодавців, промисловців і 

підприємців 

 
м. Київ, площа Лесі 

Українки, 1 

 

 
15. 

 

 
742 

 
25.05. 
2011 

Київське обласне  об’єднання 

організацій  роботодавців 

«Форум» 

Київська обл., м. 

Буча, вул. Горького, 

буд. 8-Б 

 

 

 
 

16. 

 

 

 
 

747 

 

 

 
05.07. 
2011 

 
Організація роботодавців 
«Агропромислового комплексу 

та продовольства України у 

Київській області» 

Київська обл., 

Переяслав- 

Хмельницьке р-н, с. 

Переяславське, 

вул. Привокзальна,2 

 
17. 

 
750 

16.08. 

2011 

Київське обласне об'єднання 

організацій роботодавців 

м. Київ-30, площа 

Лесі Українки, буд. 1 

 

 

 
18. 

 

 

 
781 

 

 
07.05. 
2012 

Київська обласна організація 

роботодавців у сфері телерадіо, 

видавничої, рекламної та 

інформаційної діяльності 

Київська обл., Києво- 

Святошинський р., м. 

Вишневе, вул. 

Чорновола,буд. 1 

 

 

 
 

19. 

  

 

 
24.03. 
2014 

 

 

 
Київська обласна організація у 

галузі електроенергетики 

Київська область, 

Києво- 

Святошинський 
район, м. Вишневе, 

вул. Київська, 2-б 

 

За період січня-квітня 2018 року кількість роботодавців, які подали 

інформацію про вакансії, складала 3705 одиниць. 

На сайті регіональної служби зайнятості можна познайомитися зі 

щомісячною оновленою інформацією про те, яких працівників найчастіше 

потребують роботодавці Київської області. Нижче подано інформаційну 

статистику: які професії у січні-травні 2018 року користувалися найвищою 

популярністю. Дана інформація може стати вектором направленості надання 

освітніх послуг відповідно до запитів роботодавців, хоча, зрозуміло, що для 

кожного району чи міста обласного підпорядкування є своя власна структура 

роботодавців і, відповідно, особливостей організації роботи з ними. 

 Січень 
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ТОП-7 робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за 

роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин: 

 Водій автотранспортних засобів 

• Кількість вакансій – 178 
• Райони-лідери: Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, 

Вишгородський, Обухівський та Києво-Святошинський 

 Оператор технологічних установок 

• Кількість вакансій - 67 

• Район-лідер: Вишгородський 

 Тракторист 

• Кількість вакансій - 36 

• Райони-лідери: Баришівський, Бориспільський, Обухівський та 

Броварський 

 Водій навантажувача 

• Кількість вакансій – 28 

• Райони-лідери: Обухівський, Фастівський та Бородянський 

 Токар 

• Кількість вакансій – 19 

• Район-лідер: Білоцерківський 
 Помічник машиніста електропоїзда 

• Кількість вакансій – 17 
• Район-лідер: Фастівський 

 Оператор потоково-автоматичної лінії 

• Кількість вакансій - 16 

• Район-лідер: Фастівський 

ТОП-15 кваліфікованих робітників з інструментом: 

 Швачка 

• Кількість вакансій – 75 
• Райони-лідери: Переяслав-Хмельницький, Білоцерківський, 

Фастівський, Ставищенський та Обухівський 

 Електрогазозварник 
• Кількість вакансій – 64 

• Лідери за кількістю вакансій: Фастівський, Білоцерківський, 

Переяслав- Хмельницький, Обухівський райони та місто Ірпінь 

 Слюсар-ремонтник 

• Кількість вакансій - 63 

• Райони лідери: Білоцерківський, Обухівський та Васильківський 

 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 
• Кількість вакансій – 58 

• Райони-лідери: Білоцерківський, Броварський та Обухівський 

 Слюсар-сантехнік 

• Кількість вакансій – 46 

• Райони-лідери: Вишгородський та Броварський 
 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 
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• Кількість вакансій – 32 

• Район-лідер: Броварський 

 Маляр 

• Кількість вакансій - 22 

• Райони-лідери: Фастівський та Білоцерківський 

 Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків 
• Кількість вакансій – 20 

• Райони-лідери: Броварський та Бориспільський 

 Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики 

• Кількість вакансій – 16 

• Райони-лідери: Броварський та Білоцерківський 
 Слюсар аварійно- відбудовних робіт 

• Кількість вакансій - 14 

• Райони-лідери: Білоцерківський та Вишгородський 

 Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 

• Кількість вакансій – 14 

• Район-лідер: Фастівський 

ТОП-9 працівників сфери торгівлі та послуг 

 Продавець продовольчих товарів 
• Кількість вакансій – 84 

• Лідери за кількістю вакансій: Білоцерківський, Броварський, 

Бориспільський, Кагарлицький та Бородянський райони, міста Березань та 

Славутич, Києво-Святошинський, Фастівський та Макарівський райони; 

 Охоронник 

• Кількість вакансій – 81 
• Райони-лідери: Вишгородський, Васильківський, Білоцерківський, 

Броварський, Києво-Святошинський та Бориспільський; 

 Кухар 

• Кількість вакансій - 60 
• Лідери за кількістю вакансій: Броварський район, місто Ірпінь, 

Фастівський та Києво-Святошинський райони; 

 Продавець – консультант 
• Кількість вакансій – 49 

• Лідери за кількістю вакансій: Броварський район, місто Ірпінь, 

Фастівський та Києво-Святошинський райони 

 Продавець непродовольчих товарів 

• Кількість вакансій - 38 

• Райони-лідери: Броварський та Білоцерківський 

 Офіціант 

• Кількість вакансій – 35 

• Райони-лідери: Фастівський та Броварський 

 Помічник вихователя 

• Кількість вакансій – 20 
• Райони-лідери: Броварський та Білоцерківський 
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 Бармен 

• Кількість вакансій - 19 

• Район-лідер: Броварський 

 Комплектувальник товарів 

• Кількість вакансій - 14 
• Райони-лідери: Броварський та Фастівський 

 Лютий 

ТОП-15 кваліфікованих робітників з інструментом: 

 Слюсар-ремонтник 

• Кількість вакансій – 82 

• Райони-лідери: Білоцерківський, Вишгородський 
 Слюсар з ремонту рухового складу 

• Кількість вакансій – 76 

• Район-лідер: Фастівський 

 Електрогазозварник 

• Кількість вакансій - 74 

• Райони лідери: Білоцерківський, Фастівський 

 Швачка 

• Кількість вакансій – 70 
• Райони-лідери: Переяслав-Хмельницький, Фастівський 

 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 
• Кількість вакансій - 61 

• Район-лідер: Білоцерківський 

 Слюсар-сантехник 

• Кількість вакансій – 51 
• Район-лідер: Білоцерківський, Броварський 

 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

• Кількість вакансій – 44 

• Район-лідер: Фастівський 

 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

• Кількість вакансій - 36 
• Район-лідер: Броварський 

 Електромонтер контактної мережі 

• Кількість вакансій - 20 

• Район-лідер: Фастівський 

 Маляр 

• Кількість вакансій - 19 

• Район-лідер: Фастівський 
 Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 

• Кількість вакансій – 16 

• Райони-лідери: Бориспільский, Броварський 

 Електрозварник ручного зварювання 

• Кількість вакансій – 16 
• Райони-лідери: Вишгородський, Славутицький 
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 Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 

• Кількість вакансій – 15 

• Район-лідер: Фастівський 

 Пекар 

• Кількість вакансій - 14 
• Райони-лідери: Білоцерківський, Броварський, Ірпінський, Києво- 

Святошинський 

 Слюсар аварійно-відбудованих робіт 

• Кількість вакансій - 14 
• Район-лідер: Білоцерківський 

 Березень 

ТОП-3 працівників сільського господарства: 

 Птахівник 

• Кількість вакансій – 60 

• Район-лідер: Вишгородський 

 Робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського 

 виробництва 

• Кількість вакансій – 43 

• Райони-лідери: Таращанський, Білоцерківський, Баришівський 
 Робітник фермерського господарства 

• Кількість вакансій - 13 
• Райони-лідери: Переяслав-Хмельницький, Яготинський 

ТОП-9 працівників сфери торгівлі та послуг 

 Кухар 

• Кількість вакансій – 93 
• Лідери за кількістю вакансій: Білоцерківський, Броварський райони та 

м. Ірпінь 

 Продавець продовольчих товарів 

• Кількість вакансій – 91 
• Лідери за кількістю вакансій: Фастівський, Бориспільський, 

Білоцерківський, Кагарлицький, Бородянський райони та м. Ірпінь 

 Охоронник 
• Кількість вакансій - 88 

• Райони-лідери: Білоцерківський, Вишгородський, Києво- 

Святошинський, Броварський та Васильківський 

 Продавець - консультант 

• Кількість вакансій – 44 

• Лідер за кількістю вакансій: Броварський район 
 Продавець непродовольчих товарів 

• Кількість вакансій - 36 

• Райони-лідери: Броварський та Білоцерківський 

 Офіціант 

• Кількість вакансій – 34 
• Район-лідер: Фастівський 
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 Пожежний-рятувальник 

• Кількість вакансій - 20 

• Райони-лідери: Білоцерківський та Вишгородський 

 Бармен 

• Кількість вакансій - 18 

• Райони-лідери: Васильківський та Обухівський 
 Комплектувальник товарів 

• Кількість вакансій - 11 
• Район-лідер: Броварський 

ТОП-9 технічних службовців: 

Листоноша (поштар) 

• Кількість вакансій – 29 
• Райони-лідери: Білоцерківський, Васильківський та Переяслав- 

Хмельницький 

 Касир торговельного залу 

• Кількість вакансій - 22 

• Лідери: Обухівський та Києво-Святошинський райони, м. Ржищів 

 Обліковець 

• Кількість вакансій – 17 
• Райони-лідери: Вишгородський та Васильківський 

 Касир квитковий 
• Кількість вакансій – 11 

• Район-лідер: Фастівський 

 Касир-операціоніст 

• Кількість вакансій – 11 

• Район-лідер: Вишгородський 

 Касир (на підприємстві, в організації, установі) 

• Кількість вакансій – 9 
• Район-лідер: Таращанський 

 Квітень 

ТОП-3 працівників сільського господарства: 

Птахівник 

• Кількість вакансій – 58 

• Район-лідер: Вишгородський 

 Лісоруб 

• Кількість вакансій – 16 

• Район-лідер: Білоцерківський 

 Робітник з комплексного обслуговування сільського виробництва 
• Кількість вакансій - 15 

• Райони лідери: Таращанський 

 

ТОП-5 технічних службовців 

 Касир торговельного залу 
• Кількість вакансій – 26 
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• Район-лідер: Києво-Святошинський 

 Листоноша (поштар) 

• Кількість вакансій - 25 

• Район-лідер: Обухівський 

 Оператор поштового зв′язку 

• Кількість вакансій - 17 
• Район-лідер: Білоцерківський 

 Оператор комп’ютерного набору 

• Кількість вакансій – 15 

• Район-лідер: Білоцерківський 

 Обліковець 
• Кількість вакансій – 15 

• Район-лідер: Вишгородський 

ТОП-6 працівників сфери торгівлі та послуг: 

 Продавець продовольчих товарів 

• Кількість вакансій – 92 

• Райони-лідери: Бориспільський, Києво-Святошинський, Фастівський 

 Кухар 

• Кількість вакансій – 75 
• Райони-лідери:, Бориспільський, Ірпінь 

 Охоронник 
• Кількість вакансій - 71 

• Райони-лідери: Білоцерківський, Києво-Святошинський 

 Продавець - консультант 

• Кількість вакансій – 41 
• Райони-лідери: Броварський, Білоцерківський 

 Продавець непродовольчих товарів 

• Кількість вакансій - 35 

• Райони-лідери: Броварський, Білоцерківський 

 Офіціант 

• Кількість вакансій – 31 

• Район-лідер: Фастівський 

ТОП-9 кваліфікованих робітників з інструментом: 

 Слюсар-ремонтник 

• Кількість вакансій – 93 

• Район-лідер: Білоцерківський 

 Швачка 

• Кількість вакансій – 90 

• Район-лідер: Білоцерківський, Переяслав-Хмельницький 

 Електрогазозварник 

• Кількість вакансій - 78 

• Райони лідери: Білоцерківський, Фастівський 

 Слюсар з ремонту рухового складу 
• Кількість вакансій – 68 
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• Район-лідер: Фастівський 

 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

• Кількість вакансій - 66 
• Райони-лідери: Білоцерківський, Фастівський, Переяслав- 

Хмельницький 

 Слюсар-сантехник 
• Кількість вакансій – 52 

• Райони-лідери: Вишгородський, Броварський 

 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

• Кількість вакансій - 51 

• Район-лідер: Фастівський 
 Маляр 

• Кількість вакансій – 37 

• Район-лідер: Володарський 

 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

• Кількість вакансій – 37 
• Район-лідер: Броварський 

 

 

 

 

 

 

Економічна активність населення області 

 

За матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з 

питань економічної активності рівень зайнятості населення за регіонами у 

2018 році складає наступну картину (у % до всього населення відповідного 

віку): 

 Січень–березень Січень–червень Січень–вересень 

усього, у 

віці 15-70 

років 

з них 
працездатн 

ого віку 

усього, 

у віці 

15-70 
років 

з них 
працезда 

тного 

віку 

усього, у 

віці 15- 

70 років 

з них 
працездат 

ного віку 

Україна 55,9 64,7 56,8 65,6 57,2 66,2 

Вінницька 56,1 65,2 56,8 66,1 56,9 66,4 

Волинська 48,6 55,7 49,3 56,9 49,6 57,4 

Дніпропетровська 58,5 68,8 58,7 69,0 58,9 69,4 

Донецька 49,7 59,1 49,9 59,4 50,0 59,4 

Житомирська 53,7 61,0 56,2 63,9 57,8 65,8 

Закарпатська 54,0 60,9 54,6 61,5 54,7 61,6 
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Запорізька 55,8 65,9 56,8 66,7 56,8 66,9 

Івано-Франківська 54,2 59,3 54,6 59,8 55,6 61,0 

Київська 58,6 68,9 58,8 69,1 58,5 68,8 

Кіровоградська 53,9 63,1 54,5 63,7 54,7 64,0 

Луганська 55,2 63,6 56,6 65,4 57,2 66,5 

Львівська 55,9 64,8 56,4 65,4 56,9 65,9 

Миколаївська 57,8 67,4 58,1 67,9 58,3 68,1 

Одеська 56,0 66,0 56,7 66,5 57,3 67,2 

Полтавська 54,4 64,3 54,6 64,8 55,1 65,2 

Рівненська 55,8 60,5 56,6 61,5 57,0 62,3 

Сумська 54,5 64,1 57,2 66,1 58,8 67,8 

Тернопільська 50,3 57,9 52,0 60,0 52,8 61,1 

Харківська 60,5 71,1 61,5 72,1 61,8 72,5 

Херсонська 55,5 66,1 56,8 67,5 57,7 68,5 

Хмельницька 53,7 61,9 55,5 64,4 56,2 65,2 

Черкаська 56,0 67,0 57,4 68,6 57,8 69,2 
 

З даних таблиці видно, що Київська область утримує досить високі 

показники, вищі від середньостатистичних. 

За даними Державної служби статистики у Київській області кількість 

зайнятого населення віком 15-70 років (визначеного за методологією МОП) у 

2017 році становила 741,1 тис. осіб, що на 4,8 тис. осіб більше у порівнянні з 

минулорічним показником. 

Рівень зайнятості населення віком 15-70 років (за методологією МОП) 

порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 0,2 в.п. 

та становив 58,0%. 

Рівень безробіття населення віком 15-70 років (за методологією МОП) 

порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшився на 0,3 в.п. 

та становив 6,5%. 

 

Зайняте населення та  Безробітне населення та 

рівень зайнятості у Київській області рівень безробіття у 

Київській області 
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Протягом січня-квітня 2018 року роботодавцями було подано 

інформацію про заплановане масове вивільнення 1 557 працівників, що на 

41,6% менше, ніж у січні-квітні 2017 року. Із загальної кількості 

попереджених про масове вивільнення 23,7% становили робітники з 

обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного 

устаткування. 
 

 

У січні-квітні 2018 року, у порівнянні із 2017 роком, кількість 

роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості, збільшилась на 0,7% 

та становила 3,7 тис. одиниць. 

Кількість вакансій у базі даних Київської обласної служби зайнятості 

збільшилася на 7,4% до 16,9 тис. одиниць. 

Кількість осіб, працевлаштованих за сприяння Київської обласної 

служби зайнятості, зменшилась на 14,0% та становила 6 455 осіб. При цьому, 

2 424 особи були працевлаштовані оперативно до надання статусу 

безробітного. З числа колишніх безробітних 44,3% – у сільському, лісовому 

та рибному господарстві, 14,8% знайшли роботу в переробній промисловості, 
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12,6% – у оптовій та роздрібній торгівлі, 5,1% – у державному управлінні й 

обороні. 

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

працевлаштовані 50 безробітних (28 осіб, які недостатньо 

конкурентоспроможні на ринку праці та 22 особи, які працевлаштовані 

суб’єктами малого підприємства в пріоритетних видах економічної 

діяльності). 

За сприяння Київської обласної служби зайнятості забезпечено 

тимчасову зайнятість 3 081 громадян, зокрема, 905 осіб взяли участь у 

громадських роботах та 2 176 осіб в інших роботах тимчасового характеру. 

На жаль, інформація, розміщена на сайті управління соціального захисту 

населення Київської обласної державної адміністрації, повністю дублює 

інформацію Київського обласного центру зайнятості. Станом на 01.01 2019 

року останньою є інформація за квітень 2018 року. 

Зведені дані про діяльність суб’єктів економіки можна отримати, як 

зазначалося вище (попередній розділ), на сайті Головного управління 

статистики Київської обласної державної адміністрації. 
 

Таким чином, проведені моніторингові дослідження формування 

регіонального замовлення дозволяють зробити певні висновки: 

1. моніторинг повинен грунтуватися на наявних статистичних та 

адміністративних даних; 

2. моніторинг формування регіонального замовлення має 

будуватися за чотирма основними джерелами інформації: 

освіта: інформація про особливості формування регіонального 

замовлення на підготовку кваліфікованих робітників (індикатори); 

зареєстроване безробіття: інформація про зареєстрованих безробітних 

за професіями і вакансії за видами професій (дані Київського обласного 

центру зайнятості); 

роботодавці: інформація про кількість працівників в галузях економіки; 

економічна активність населення області (обстеження робочої сили): 

дані про зайнятість в основних галузях економіки та основних групах 

професій (дані управління соціального захисту населення Київської обласної 

державної адміністрації); 

3. на формування регіонального замовлення на підготовку 

кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти впливають такі індикаторами: 

3.1. географічне розташування освітнього закладу; 
3.2. оновлення професій відповідно до потреб ринку праці та запитів 

роботодавців; 

3.3. факт наявності неформального навчання за робітничими 

професіями у даному регіоні; 
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3.4. інформація про професії, яких не вистачає на регіональному ринку 

праці; 

3.5. перенасичення фахівців за окремими професіями (безробітні); 
3.6. впровадження (ліцензування) нових сучасних професій за 

напрямами підготовки. 

4. Успішне формування плану регіонального замовлення на 

підготовку кваліфікованих робітників залежить від врахування показників 

усіх можливих джерел інформації. Чим більше буде враховано показників, 

тим точніше буде сформовано регіональне замовлення. 

5. Об’єктивне регіональне замовлення сприяє налагодженню 

балансу між наданням освітніх послуг у підготовці кваліфікованих 

робітників та потребам ринку праці. 

 

 

 

Директор 

Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти 

у Київській області М. Стасєєва 


