
Моніторинг попиту і пропозицій робочої сили та затребуваності 

робітничих професій на регіональному ринку праці  

(дані за січень-серпень 2019 року) 

 

Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у 

Закарпатській області здійснено аналіз щодо потреб у кваліфікованих 

робітниках на ринку праці області.  

Протягом січня-серпня 2019 року роботодавці проінформували місцеві 

центри зайнятості про наявність 17,8 тис. вакансій, що на 9,8 % більше, ніж у 

січні-серпні минулого року. 

За видами економічної діяльності більшість вакансій налічувалось на: 

 підприємствах переробної промисловості (32,4%); 

 у торгівлі та ремонті автотранспорту (17,0%);  

 у транспортній галузі, складському господарстві, поштовій та 

кур’єрській діяльності (8,1%); 

 в освіті (7,1%); 

 у тимчасовому розміщуванні й організації харчування (6,0%); 

 у сільському, лісовому та рибному господарстві (5,4%); 

 у державному управлінні й обороні (5,4%); 

 в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги (4,8%). 

За професійними групами найбільший попит роботодавців спостерігався на:  

 кваліфікованих робітників з інструментом (20,3%); 

 робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 

устаткування та машин (20,2%);  

 працівників сфери торгівлі та послуг (17,6%) та представників 

найпростіших професій (15,3%). 

У розрізі професій попитом серед роботодавців користувались:  
 

Назва професії 
Кількість 

вакансій 

1. Кваліфіковані робітники з інструментом 

швачка 1053 

в’язальник схемних джгутів 357 

верстатник деревообробних верстатів 304 

пекар 164 

монтер кабельного виробництва 125 

контролер якості 114 

обробник виробів 114 

укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини 89 

слюсар-сантехнік 75 

слюсар-ремонтник 67 

електрогазозварник 64 

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 59 

сортувальник матеріалів та виробів з деревини 59 

робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 54 

монтер колії 48 



електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 43 

кондитер 43 

муляр 42 

2. Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за 

роботою устаткування та машин 

водій автотранспортних засобів 1060 

складальник 611 

оператор виробничої дільниці 222 

оператор заправних станцій 141 

виробник джгутів 124 

розподілювач робіт 99 

складальник виробів з деревини 77 

тракторист 69 

дорожній робітник 68 

слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 64 

складальник радіодеталей 52 

3. Працівники сфери торгівлі та послуг 

продавець продовольчих товарів 757 

кухар 339 

охоронник 302 

продавець непродовольчих товарів 288 

офіціант 268 

продавець-консультант 266 

бармен 208 

покоївка 91 

соціальний робітник 34 

перукар (перукар-модельєр) 25 

4. Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, 

ртборозведення та рибальства 

робітник на лісокультурних (лісогосподарських) роботах 429 

лісоруб 100 

навальник-штабелювальник деревини 39 

овочівник 33 

5. Технічні службовці 

адміністратор 136 

касир торговельного залу 94 

листоноша (поштар) 71 

контролер-касир 54 

оператор компютерного набору 53 

рахівник 46 

обліковець 39 

касир (на підприємстві, в установі, в організації) 30 

 

Наступним етапом моніторингу стало визначення затребуваності на 

регіональному ринку праці професій з яких здійснюється підготовка в 



ЗП(ПТ)О. Для цого порівнювались випуск кваліфікованих робітників з 

конкретних професій із ЗП(ПТ)О впродовж лютого – червня 2019 року та 

наявна кількість вакансій за цей же період. 

В результаті визначено, що найбільш затребуваними на регіональному 

ринку праці протягом січня-серпня 2019 року були: 

 

Назва професії Кількість вакансій 

водій автотранспортних засобів 1060 

швачка 1053 

продавець продовольчих товарів 757 

кухарі 339 

продавець непродовольчих товарів 288 

офіціант 268 

бармен 208 

пекарі 164 

адміністратор 136 

покоївка 91 

тракторист 69 

 

Більш детальніше ознайомитись з даними можна у таблиці 1. 

Разом з тим звертаємо увагу на попит кваліфікованих робітників з ряду 

професій, підготовка з яких в ЗП(ПТ)О нашої області на даний час не 

здійснюється: 

 

Назва професії Кількість вакансій 

складальник 611 

робітник на лісокультурних (лісогосподарських) 

роботах 

429 

охоронник 302 

вязальник схемних джгутів 357 

верстатник деревообробних верстатів 304 

оператор виробничої дільниці 222 

оператор заправних станцій 141 

монтер кабельного виробництва 125 

виробник джгутів 124 

контролер якості 114 

обробник виробів 114 

лісоруб 100 

 

Даний аналіз показав, що заклади освіти не забезпечують регіональний 

ринок праці кваліфікованими робітниками у повній мірі. 

Кількість зареєстрованих безробітних, за даними Закарпатського 

обласного центру зайнятості, станом на 1 вересня 2019 року становила 4,6 тис. 

осіб, що на 10,5% менше, ніж станом на 1 вересня 2018 року. 

Всього упродовж січня-серпня 2019 року послугами служби зайнятості 

Закарпатської області скористалися 11,6 тис. безробітних громадян. 



За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних у січні-

серпні 2019 року переважали представники найпростіших професій (18,4%), 

працівники сфери торгівлі та послуг (15,7%), робітники з обслуговування 

технологічного устаткування (12,7%), державні службовці, керівники, 

менеджери (11,6%), кваліфіковані робітники з інструментом (10,2%), фахівці 

(10,1%). 

Станом на 1 вересня 2019 року на одну вакансію в середньому по області 

претендувало 2 безробітних (на відповідну дату 2018 року – 3 безробітних). 

Дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили поглиблюється у 

професійному розрізі. 

За видами економічної діяльності найбільше претендентів на одне вільне 

робоче місце спостерігалося у сільському, лісовому та рибному господарстві             

(8 осіб), в наданні інших видів послуг (6 осіб), а найменше – у транспортній, 

складській поштовій та кур’єрській діяльності, операціях з нерухомістю, у 

будівництві, в переробній промисловості та водопостачанні, каналізації, 

поводженні з відходами (1 особа). 

За професійними групами, найбільше претендентів на одну вакансію – 

серед кваліфікованих робітників сільського господарства (20 осіб) та 

представників найпростіших професій (4 особи), а найменше – серед 

кваліфікованих робітників з інструментом (1 особа). 

 Детальна інформація щодо ринку праці України, в тому числі ринку праці 

Закарпатської області, розміщена на сайті Державної служби зайнятості 

України за посиланням https://www.dcz.gov.ua/analitics/view 

Проведений аналіз статистичних даних щодо показників рівня зайнятості 

та безробіття за досліджуваний період дає підстави визначити основні причини 

дисбалансу професій та кількості безробітних громадян на ринку праці:  

 професії безробітних громадян не відповідають заявленим вакансіям;  

 рівень кваліфікації безробітних громадян не відповідає наявним 

вакансіям з окремих професій;  

 низький рівень заробітної плати;  

 невідповідність системи підготовки фахівців потребам ринку праці;  

 незадоволеність умовами праці; 

Також варто зазначити, що вітчизняний ринок праці кваліфікованих 

робітників не може конкурувати з європейським ринком, де аналогічні роботи 

оплачуються значно вище, тому проблема нестачі кваліфікованої робочої сили 

суттєво загострюється у зв’язку з трудовою міграцією. 

 У зв’язку з кризовою ситуацією в економіці роботодавці намагаються 

оптимізувати витрати, зокрема скорочують штат, а від тих співробітників, які 

залишились, очікують виконання більшого об’єму робіт. Тому для 

забезпечення відповідності ринку освітніх послуг і ринку праці необхідно 

формувати у здобувачів освіти бажання та уміння самостійно оволодівати 

знаннями, набувати нових практичних навичок, постійно підвищувати свій 

професійній рівень, навчатися впродовж життя.  

 За результатами проведеного моніторингового дослідження керівникам 

закладів П(ПТ)О рекомендується:  

https://www.dcz.gov.ua/analitics/view


 врахувати наведену статистику при укладанні договорів з 

роботодавцями та формуванні пропозицій регіонального замовлення на 

2020/2021 навчальний рік; 

 здійснювати ліцензування нових професій та розширення видів 

професійної підготовки відповідно до потреб регіонального ринку праці; 

 організовувати профорієнтаційні заходи із залученням соціальних 

партнерів для популяризації робітничих професій серед учнівської молоді та 

дорослого населення; 

 активізувати діяльність ЗП(ПТ)О з підготовки та перепідготовки 

незайнятого населення; 

 налагоджувати співпрацю з роботодавцями для запровадження 

елементів дуальної форми навчання. 



Таблиця 1. Інформація про кількість випускників ЗП(ПТ)О та потреби у кваліфікованих робітниках на 

регіональному ринку праці за січень –серпень 2019 року. 
 

Випуск із ЗП(ПТ)О лютий-червень 2019 р. 
Прийом у 

ЗП(ПТ)О  

в 2019 р. 

(осіб) 

Кількість вакансій за січень- серпень 2019 року  

Назва професії осіб Назва профісії 
оди-

ниць 

1 2 3 4 5 

Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення. 20 25 
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 0 

Секретар 12 

Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення, Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи) 
0 25 

Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 25 

Секретар-друкарка 12 

оператор комп’ютерного набору 53 Секретар керівника (організації, підприємства, 

установи), оператор комп’ютерного набору. 
53 0 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор 

комп’ютерного набору. 
79 0 

Офісний службовець (бухгалтерія) 1 

Рахівник 46 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. 24 0 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 7 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, касир (в 

банку). 
49 25 Обліковець 39 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, касир (в 

банку), адміністратор 
0 25 Касир (в банку) 18 

Продавець продовольчих товарів,  

продавець непродовольчих товарів 

 

48 55 

Продавець-консультант 266 

Продавець непродовольчих товарів  288 

Продавець продовольчих товарів  757 

Кравець. 78 60 Кравець 0 

Кравець, закрійник. 30 25 
Закрійник 10 

Розкрійник 36 

Швачка. 25 26 
Швачка 1053 

Швачка, кравець. 68 60 

Швачка, вишивальник. 48 24 Вишивальник 0 



1 2 3 4 5 

Швачка, оператор швацького устаткування. 17 0 
Оператор швацького устаткування 1 

Вишивальник, кравець. 0 15 

Перукар (перукар-модельєр). 65 79 Перукар (перукар-модельєр) 25 

Перукар (перукар-модельєр), візажист. 25 30 Візажист 0 

Покоївка, адміністратор, агент з організації туризму. 25 25 Агент з організації туризму 0 

Адміністратор, черговий по поверху(готелю, кемпінгу, 

пансіонату), покоївка. 
25 26 

Покоївка 91 

Адміністратор 136 

Адміністратор. Портьє. 0 25 
Черговий по поверху(готелю, кемпінгу, пансіонату) 0 

Портьє. 1 

Офіціант, бармен. 136 82 

Офіціант 268 

Бармен 208 

Бариста 16 

Буфетник 17 

Кухар, офіціант. 29 55 Кухар 153 

Кухар. 27 30 
кухар дитячого харчування,  3 

виробник харчових напівфабрикатів 5 

Кухар, кондитер. 197 207 Кондитер 43 

Пекар, кондитер. 24 30 Пекар 164 

Радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури.  
28 30 

Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної 

апаратури 
1 

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів. 28 0 Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 2 

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів. 

Контролер радіоелектронної апаратури і приладів. 
0 30 Контролер радіоелектронної апаратури і приладів. 0 

Вязальник схемних джгутів, кабелів та шнурів. 0 0 Вязальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 357 

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-

обчислювальних машин.  
29 26 

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-

обчислювальних машин 
0 

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. 28 30 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 13 

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних 

мереж, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. 
51 54 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 5 

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, 

електромонтажник силових мереж та електроустаткування. 
53 53 Електромонтажник силових мереж та електроустаткування. 0 



1 2 3 4 5 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування, водій автотранспортних засобів 

категорії «С» 

77 89 
Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 
35 

Верстатник широкого профілю. 

Оператор верстатів з програмним керуванням. 
24 28 

Верстатник широкого профілю. 5 

Оператор верстатів з програмним керуванням. 10 

Оператор верстатів автоматичних та напівавтоматичнихліній 

верстатів та установок. 
7 

Столяр 9С 7 Столяр 28 

Столяр, тесляр 24 25 Тесляр 3 

Столяр будівельний, тесляр 22 30 Столяр будівельний 11 

Столяр будівельний, паркетник 19 0 Паркетник 0 

Верстатник деревообробних верстатів 0 0 Верстатник деревообробних верстатів 304 

Лісник, єгер 49 0 
Лісник 3 

Єгер 0 

Лісоруб 0 0 Лісоруб 100 

Маляр, штукатур. 24 25 штукатур 23 

Маляр, штукатур, лицювальник плиточник. 77 56 Маляр 22 

Муляр, штукатур, лицювальник плиточник. 58 29 Муляр 42 

Монтажник гіпсокартонних конструкцій, штукатур, 

маляр 
54 30 

лицювальник плиточник 8 

Монтажник гіпсокартонних конструкцій 0 

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, 

газозварник 
30 30 

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 

Монтажник санітарно-технічного устаткування 
1 

1 

Газозварник 0 

Електрогазозварник 80 87 Електрогазозварник 64 

Електрогазозварник, рихтувальник кузовів 28 30 електрозварник ручного зварювання 6 

Слюсар із складання металевих конструкцій, 

електрозварник ручного зварювання 
55 58 

Зварник арматурних сіток і каркасів 3 

Слюсар із складання металевих конструкці й 2 

Електрозварник, слюсар із складання металевих 

конструкцій, 
30 60 

Слюсар з механоскладальних робіт,  30 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 59 

Слюсар з механоскладальних робіт,  

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 
29 30 Рихтувальник кузовів 0 



1 2 3 4 5 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, 

електрозварник ручного зварювання 
27 0 

Водій автотранспортних засобів категорії «С» 1060 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 54 57 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, 

рихтувальник кузовів 
84 146 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів,  

водій автотранспортних засобів категорії «С» 
86 89 

Тракторист, слюсар ремонтник 25 26 
Тракторист 69 

слюсар ремонтник 67 

Тракторист-машиніст сількогосподарського  

(лісогосподарського) виробництва кат.»А»;  

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування,  

водій автотранспортних засобів категорії «С» 

51 118 

Тракторист (лісозаготівельні роботи) 8 

Тракторист-машиніст сількогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва кат.»А»;  
1 

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування, 
0 

слюсар з ремонту рухомого складу, монтер колії 27 0 
слюсар з ремонту рухомого складу 10 

монтер колії 48 

 

 


	Моніторинг попиту і пропозицій робочої сили та затребуваності робітничих професій на регіональному ринку праці
	(дані за січень-серпень 2019 року)

