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Ми вивчаємо ринок праці не для того, щоб знати майбутнє,
а для того, щоб мати об'єктивні уявлення щодо наших
можливостей та приймати виважені рішення щодо
перспектив розвитку окремого регіону та країни в цілому.



Партнери



• аналіз ринку праці у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській 
та підконтрольних частинах Донецької і  Луганської областей щодо виявлення 

та обґрунтування вибору робітничих професій для працевлаштування 
дорослих;

• визначення мережі навчальних закладів для задоволення попиту на 
кваліфікованих працівників;

• надання обґрунтованих рекомендацій щодо річних об’ємів підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації дорослого населення (у т.ч. ВПО) за 
найбільш затребуваними професіями;

• виявлення знань та навичок, необхідних з точки зору роботодавця для 
успішної зайнятості за найбільш затребуваними професіями;

• пропозиція схем партнерства між навчальними закладами та приватним 
сектором з метою забезпечення якісного навчання дорослого населення.

Цілі дослідження



Аналіз ринку праці

Використання власної методики аналізу наявних офіційних даних
(big-data analysis)

Код 

професії

Назва професії (посади)

7241 Електромеханіки та електромонтажники

8211 Верстатники

8322
Водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної 

техніки

7212 Зварники та газорізальники

5220 Продавці в магазинах

7233 Механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових машин

7436 Швачки та вишивальниці

7111 Гірники та кар'єрні робітники

4115 Секретарі

4121 Реєстратори бухгалтерських даних

4211 Касири та білетери

5122 Кухарі



Аналіз ринку праці

затребувані в усіх проаналізованих областях

Код 

професії

Назва професії (посади)

7241 Електромеханіки та електромонтажники

8211 Верстатники

8322
Водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної 

техніки

7212 Зварники та газорізальники

5220 Продавці в магазинах

7233 Механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових машин

7436 Швачки та вишивальниці

7111 Гірники та кар'єрні робітники

4115 Секретарі

4121 Реєстратори бухгалтерських даних

4211 Касири та білетери

5122 Кухарі



Аналіз ринку праці

Знаходяться у Переліку професій загальнодержавного значення,
підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету

Код 

професії

Назва професії (посади)

7241 Електромеханіки та електромонтажники

8211 Верстатники

8322
Водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної 

техніки

7212 Зварники та газорізальники

5220 Продавці в магазинах

7233 Механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових машин

7436 Швачки та вишивальниці

7111 Гірники та кар'єрні робітники

4115 Секретарі

4121 Реєстратори бухгалтерських даних

4211 Касири та білетери

5122 Кухарі



Аналіз ринку праці

Стереотипно привабливі для жінок робітничі професії

Код 

професії

Назва професії (посади)

5220 Продавці в магазинах

5122 Кухарі

4211 Касири та білетери

7436 Швачки та вишивальниці

5123 Офіціанти та буфетники

7412 Булочники, кондитери та майстри з приготування кондитерських виробів

5141 Перукарі, гримери-пастижери та косметики

7141 Маляри



Аналіз ринку праці

До загального переліку привабливих для працевлаштування 
дорослого населення у Східних областях України потрапили

Код 

професії

Назва професії (посади)

5220 Продавці в магазинах

5122 Кухарі

4211 Касири та білетери

7436 Швачки та вишивальниці

5123 Офіціанти та буфетники

7412 Булочники, кондитери та майстри з приготування кондитерських виробів

5141 Перукарі, гримери-пастижери та косметики

7141 Маляри



Аналіз ринку праці: неформальна
та напівформальна зайнятість

• Наслідки:
– роботодавці не звітують Державній фіскальній службі і не

сплачують єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду
України;

– роботодавці не звертаються до ДСЗ щодо надання їм послуг з
підбору працівників

• Результат:
– До 80% працівників у традиційних для ФОП, МСБ та мікро-

підприємництва секторах працюють нелегально



• Приклади професій, що частіше використовуються в сегментах
неформальної чи напівформальної зайнятості

Аналіз ринку праці: неформальна та
напівформальна зайнятість

№
Код 

професії
Назва професії

1 4221 Агенти з туризму

2 5123 Офіціанти та буфетники

3 5139 Виконавці побутових послуг та працівники споріднених професій

4 5141 Перукарі, гримери-пастижери та косметики

5 6131
Робітники сільського господарства, що займаються як землеробством, так і 

тваринництвом

6 7122 Муляри

7 7124 Теслярі та столяри

8 7132 Лицювальники та паркетники

9 7133 Штукатури

10 7313 Ювеліри та робітники, що працюють з дорогоцінними металами

11 7414 Заготівельники плодів, овочів та подібних продуктів

12 7432 Ткачі та в'язальники

13 7433 Кравці, майстри-виробники одягу та капелюшники

14 7435 Модельєри текстильних, шкіряних та подібних виробів, закрійники

15 8334 Водії автонавантажувачів



Можливості для підготовки, 
перепідготовки та

підвищення кваліфікації

підготовка

за 2-ма і більше професіями

Власність

державна приватна

комунальна

Навчання "soft skills"

приватна



Думка роботодавців щодо основних
і додаткових знань

2 126 анкет заповнили:

– 1 428 підприємств

– 85 ФОП

– 69 видах економічної діяльності

93%

7%

Професійний 
профіль

так

ні

84%

16%

Рівень освіти

влаштовує

не 
влаштовує 

М’які навички

здатність ефективно 
управляти часом

високий рівень 
самоорганізації

управління емоціями

здатність до 
саморозвитку

здатність вирішувати 
конфліктні ситуації

здатність до ефективних 
комунікацій

робота у команді

80%

20%

М'які навички

Важливо

не 
важливо 



Для 80% запропонованих професій (10 з 12) –
роботодавці не вважають за потрібне наявність і
розвиток такої компетенції як «базові комп’ютерні
знання»

Для 93% запропонованих професій (11 з 12) -
роботодавці не вважають за потрібне наявність і
розвиток такої компетенції як «здатність підтримувати
належну спортивну форму»

Думка роботодавців щодо основних
і додаткових знань



• відсутність у роботодавця розуміння важливості професійного 
розвитку персоналу;

• недовіра роботодавця до системи професійно-технічної освіти 
щодо можливості якісної підготовки (перепідготовки) 
персоналу;

• негнучкість навчальних закладів щодо організації навчального 
процесу;

• відсутність зручної й доступної інформації про можливості 
професійного навчання дорослих на офіційних сторінках 
навчальних закладів;

• упереджене ставлення роботодавця до можливостей 
працівника віком «45+» підвищувати свою професійну 
компетентність 

Що заважає дорослим брати
активну участь у програмах
професійної підготовки та

перепідготовки?



Професійна підготовка та
перепідготовка дорослих

Найбільш популярні форми

Підвищення кваліфікації:

• навчання у навчальному 
закладі, 

• стажування на 
виробництві;

Перепідготовка:

• шляхом навчання у 
навчальному закладі;

• на виробництві.

:
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СТИМУЛИ

місцеві програми навчання дорослих

державна політика навчання дорослих

зовнішнє фінансування

Податкове стимулювання



Дякую за увагу!

www.ipq.org.ua

info@ipq.org.ua

Тел. 044 270 6007, 044 428-75-21

https://www.facebook.com/Інститут-професійних-кваліфікацій

http://www.ipq.org.ua/
mailto:info@ipq.org.ua
https://www.facebook.com/Інститут-професійних-кваліфікацій

