
Стан працевлаштування  випускників ДПТНЗ в  2011 році та шляхи 

покращенню балансу між пропозицією та попитом робочої сили на 

регіональному ринку. 

За підсумками 2011 року в центрах зайнятості області перебувало на 

обліку та отримувало комплекс соціальних послуг 53,7 тис. осіб, що на 2,3 % 

більше відповідного показника 2010 року. Серед зареєстрованих незайнятих 

громадян кожен другий (54, 3 %)  раніше займав місце робітника, четвертий 

(28,3 %) – службовця; 46,2 % становить молодь у віці до 35 років, 48,6 % – 

жінки.  

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 січня 2012 року становила 

15,3 тис. осіб, з яких кожен другий раніше займав місце робітника, кожен 

третій – посаду службовця, решта не мала професійної підготовки.  

За сприяння державної служби зайнятості у 2011 році було 

працевлаштовано 19,7 тис. осіб проти 18,4 тис. у 2010 році. Серед 

працевлаштованих незайнятих осіб майже половину становили жінки, 43,3 % 

були у віці до 35 років.  

Пріоритетною та необхідною соціальною послугою безробітних у 

сучасних умовах є професійна підготовка, перепідготовка або підвищення 

кваліфікації, котрій передує кваліфікована профорієнтаційна робота, якою 

охоплено 97,6 % громадян, що перебували на обліку. Це різноманітні 

профорієнтаційні, профінформаційні, профконсультаційні послуги, семінари 

з техніки пошуку роботи, з питань підприємницької діяльності, щодо 

запобігання нелегальній трудовій міграції ярмарки професій, дні відкритих 

дверей, виїзні акції центрів зайнятості із застосуванням мобільних центрів 

профорієнтації. В результаті такої роботи до професійного навчання та 

працевлаштування було залучено 5,1 тис. Незайнятих громадян (у ПТНЗ 

області – 527 чол.) За ці освітні послуги ПТЗ області отримали 658,2 тис грн. 

Одним із шляхів надання існуючого дисбалансу на регіональному 

ринку праці є підготовка учнів шкіл області до вибору майбутньої трудової 

діяльності. Для цього розроблені програмно-апаратні комплекси 

«Профорієнтаційний термінал», призначення яких – допомогти 

старшокласникам обрати конкурентноспроможну на ринку праці професію. 

Впродовж 2011 року їх встановлено у 288 загальноосвітніх навчальних 

закладах області. І ця робота продовжується. У 2012 році планується 

забезпечити терміналами ще 76 закладів освіти. Крім того вже другий рік 

поспіль за кошти державних служб зайнятості учні 7-11 класів безкоштовно 

забезпечуються профорієнтаційним щоденниками школяра, що містить 

максимум корисної інформації для учнів і має профорієнтаційне 

навантаження. На сторінках цього щоденника – багато цікавого про світ 

професій, інформації, яка допоможе учню сформувати власний погляд на 

ситуацію на ринку праці, тести щодо професійної спрямованості і виявлення 

своїх нахилів і можливостей. 

Для покращення існуючого балансу між пропозицією та попитом 

робочої сили на регіональному ринку праці досить важливим чинником є 

також формування державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у 

ПТНЗ області на 2012-2013 навчальний рік.  Суттєву допомогу у визначенні 

обсягів і напрямків професійної підготовки у новому навчальному році 



дадуть знання про соціально-економічне становище Чернігівщини у 2011 

році (за даними Головного управління статистики у Чернігівській області). 

Промисловість  

За підсумками 2011 р. випуск промислової продукції склав 98,0% до 

рівня 2010 р. 

 У добувній промисловості обсяг продукції становив 90,7%. Збільшився 

видобуток природного газу, менше видобуто нафти та торфу. 

У переробній промисловості приріст промислової продукції становив 

0,2%. 

 На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів обсяг виробництва порівняно з 2010 р. становив 97,4%. 

Порівняно з 2010 р. на 47,3% зросло виробництво цукру білого 

кристалічного, на 33,1% – нерафінованої соняшникової олії, на 16,5% – м’яса 

і субпродуктів харчових свійської птиці, на 5,9% – жирних сирів. Менше, ніж 

у 2010 р., вироблено ковбасних виробів (на 29,3%), молока й вершків сухих 

(на 27,0%), свіжих чи охолоджених яловичини й телятини (на 26,8%), молока 

обробленого рідкого (на 25,7%), масла вершкового (на 23,4%), борошна (на 

5,1%), виробів хлібобулочних (на 4,6%). 

На підприємствах легкої промисловості випуск промислової продукції 

становив 93,5% проти 2010 р. Порівняно з 2010 р. на 3,3% зросло 

виробництво взуття, при цьому скоротилося виробництво тканини кордної, 

постільної білизни, тканин. 

В обробленні деревини та виробництві виробів із деревини обсяг 

промислового виробництва збільшився на 7,3%. Протягом 2011 р. деревини 

уздовж розпиляної чи розколотої вироблено на 3,6% більше, ніж рік тому. 

 На підприємствах целюлозно-паперового виробництва та видавничої 

діяльності випуск промислової продукції становив 98,1%. Більше вироблено 

паперу побутового та санітарно-гігієнічного призначення, шпалер, 

надруковано книг, менше вироблено коробок, ящиків та сумок із гофрованих 

паперу та картону, надруковано газет та журналів. 

 У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяг промислового 

виробництва порівняно з 2010 р. становив 99,0%. Більше, ніж у 2010 р., 

вироблено фарб та лаків на основі полімерів, засобів миючих та для чищення, 

шампунів, скоротилося виробництво пластмас у первинних формах, хімічних 

волокон, штучних оболонок із затверділих протеїнів. 

 На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної 

продукції обсяг виробництва зріс на 53,4%. Виробництво елементів 

конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю 

збільшилося на 53,2%, цегли керамічної невогнетривкої будівельної – на 

48,6%. 

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих 

виробів обсяг продукції збільшився на 19,6%. Більше вироблено металевих 

резервуарів та цистерн, різних видів металевих конструкцій. 

 На підприємствах машинобудування приріст виробництва склав 

18,1%. Суттєво (у 2,6 раза) зросло виробництво машин та устаткування для 

виробництва продуктів харчування та напоїв, удвічі – устаткування для 

птахівництва, на 86,6% – автобусів. 

 У виробництві та розподіленні електроенергії обсяг промислової 

продукції збільшився на 1,6%. 



Сільське господарство 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за 2011 р., за 

попередніми розрахунками, порівняно з 2010 р. становив 127,2%, у т. ч. в 

сільськогосподарських підприємствах – 134,4%, господарствах населення – 

121,9%. 

 За 2011 р. загальний обсяг виробництва продукції рослинництва 

порівняно з 2010 р. був більшим на 42,4%, у т. ч. в сільськогосподарських 

підприємствах – на 50,1%, у господарствах населення – на 36,2%. 

За попередніми даними, в області господарствами всіх категорій у 2011 

р. одержані 2469,2 тис. т зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки 

(в 1,6 раза більше обсягу 2010 р.), з них сільськогосподарськими 

підприємствами вироблено 2309,8 тис. т (93,5% загального валового збору), 

господарствами населення – 159,4 тис. т (6,5%). У загальному виробництві 

зернових культур провідне місце належить кукурудзі – 66,4%, пшениці – 

18,5%, ячменю – 4,2%. 

Насіння соняшнику намолочено 136,9 тис. т, що у 2,2 раза більше, ніж 

торік. Цукрових буряків (фабричних) зібрано 542,8 тис. т (в 1,5 раза більше). 

 Картоплі накопано 1755,9 тис. т (в 1,5 раза більше рівня 2010 р.). 

Виробництво овочів становило 203,7 тис. т (на 16,6% більше). Традиційно 

основними виробниками картоплі та овочів залишаються господарства 

населення. Їх частка становить, відповідно, 92,8% та 94,6%. 

 Плодів та ягід зібрано 14,3 тис. т (на 8,2% менше, ніж у 2010 р.) 

У 2011 р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно 

з 2010 р. становив 101,7%, у т. ч. в сільськогосподарських підприємствах – 

104,1%, у господарствах населення – 100,2%. 

 За попередніми даними, упродовж 2011 р. господарствами всіх 

категорій реалізовано на забій 62,1 тис. т худоби та птиці в живій вазі (98,3% 

рівня 2010 р.), вироблено 579,1 тис. т молока (99,7%) та 264,0 млн. шт. яєць 

(102,7%). 

 Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса 

становила 55,7%, молока – 66,0%, яєць – 85,6%. 

За розрахунками, на 1 січня 2012 р. в господарствах усіх категорій 

утримувалося 242,0 тис. голів великої рогатої худоби (99,7% рівня 1 січня 

2011 р.), у т. ч.137,9 тис. корів (98,1%), 214,4 тис. голів свиней (87,7%), 32,1 

тис. овець та кіз (98,8%), 3691,0 тис. голів птиці всіх видів (103,6%). 

 У господарствах населення утримується 38,1% великої рогатої худоби 

(у т. ч. корів – 58,1%), 62,6% – свиней, 88,2% – овець та кіз, 85,1% – птиці від 

загальної чисельності в області. 

Будівельна діяльність 

Підприємствами області за 2011 р. виконані будівельні роботи на суму 

498,1 млн. грн., що на 14,7% більше проти 2010 р. 

 Збільшення обсягів будівельних робіт відбулося за основними видами 

будівельної діяльності, зокрема з підготовки будівельних ділянок – на 32,8%, 

з будівництва будівель та споруд – на 17,6%. 

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що 

займаються будівництвом будівель та споруд, частка яких у загальному 

обсязі становить 82,4%. Серед них значно збільшили обсяги робіт 

підприємства, що здійснюють будівництво та капітальний ремонт доріг. 



 За характером будівництва 74,7% від загального обсягу – це роботи з 

нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння. 

Підприємства м. Чернігова виконали 59,9% загального обсягу 

будівництва, м. Прилук – 19,8% та Ніжинського району – 3,2%. 

Транспорт 

Вантажний транспорт області за 2011 р. доставив замовникам 2440,6 

тис. т вантажів, що на 3,1% більше рівня 2010 р. Вантажооборот зріс на 0,3% 

і становив 1076,1 млн. ткм. 

 Упродовж 2011 р. підприємства автомобільного транспорту (з 

урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезли 2379,3 

тис. т вантажів, що на 5,6% більше, ніж у 2010 р. Вантажооборот виконано в 

обсязі 1075,5 млн. ткм, який зріс на 6,2%. 

Річковим транспортом у 2011 р. здійснювалися перевезення вантажів 

тільки у внутрішньому сполученні. Обсяги вантажних перевезень річкового 

транспорту становили 52,9% рівня 2010 р., вантажообороту – 1,1%. 

 Послугами пасажирського транспорту області скористалися 104,9 млн. 

пасажирів, що становить 83,9% рівня 2010 р. Пасажирооборот виконано в 

обсязі 907,7 млн. пас. км (88,3%). 

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень 

фізичними особами-підприємцями) скористалися 70,2 млн. пасажирів (81,7% 

до 2010 р.). 

 Обсяг пасажирських перевезень, виконаний тролейбусним 

транспортом, скоротився на 11,5%. 

 Послугами річкового транспорту скористалися на 20,5% пасажирів 

більше, ніж за 2010 р., пасажирооборот скоротився на 6,5%. 

Зовнішньоекономічна діяльність 

За січень-листопад 2011 р. експорт товарів становив 375,2 млн. дол. 

США, імпорт – 521,7 млн. дол. США. Порівняно із січнем-листопадом 2010 

р. експорт збільшився на 27,5%, імпорт – в 1,5 раза. Від’ємне сальдо 

зовнішньої торгівлі товарами склало 146,4 млн. дол. США (у січні-листопаді 

2010 р. також від’ємне – 50,2 млн. дол.). 

 Зовнішньоторговельні операції товарами Чернігівська область 

здійснювала з партнерами із 109 країн світу. 

 До країн СНД було експортовано 56,9% всіх товарів, до країн 

Європейського Союзу – 19,9% (у січні-листопаді 2010 р. – відповідно, 61,7 та 

22,6%). 

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером 

області (31,4% експортних та 26,8% імпортних поставок). 

 Збільшився експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Грузії (у 

2,8 раза), Туреччини (в 1,8 раза), Азербайджану (на 49,8%), Румунії (на 

46,0%), Польщі (на 41,7%), Білорусі (на 14,6%), Російської Федерації (на 

11,7%). 

 Із країн СНД імпортовано 46,3% всіх товарів, із країн ЄС – 34,4% (у 

січні-листопаді 2010 р. – відповідно 36,9 та 38,3%). 

 Збільшилися проти січня-листопада 2010 р. обсяги імпортних поставок 

від головних торговельних партнерів: Білорусі (у 2,0 раза), Російської 

Федерації (в 1,9 раза), Німеччини (на 44,6%), Бразілії (на 41,6%), Італії (на 

36,5%), Литви (на 11,7%), Індії (на 5,9%). 

 



Роздрібна торгівля та ресторанне господарство 

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот 

підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу 

товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за 2011 р. становив 

12702 млн. грн., що на 14% більше обсягів 2010 р. У структурі обороту 

роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадали 31,1%. В 

обороті організованих ринків 12,9% обсягу припадали на продаж 

сільськогосподарських продуктів. 

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних 

осіб-підприємців) за 2011 р. проти 2010 р. збільшився на 1,5% і становив 

346,7 млн. грн. 

Фінанси 

Фінансовий результат підприємств від звичайної діяльності до 

оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств і бюджетних 

установ) за січень-листопад 2011 р. становив 350,9 млн. грн. прибутку (за 

січень-листопад 2010 р. – 53,8 млн. грн.). 

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості 

становила 59,8%, отримані 765,6 млн. грн. прибутку, що на 30,6% більше, ніж 

за відповідний період 2010 р. 

 Протягом січня-листопада 2011 р. збитково працювали 40,2% 

підприємств, що на 6,6 в. п. менше, ніж у січні-листопаді 2010 р. Цими 

підприємствами отримані 414,7 млн. грн. збитків, що на 22,1% менше, ніж у 

січні-листопаді 2010 р. 

Доходи населення 

У січні-листопаді 2011 р. розмір середньомісячної номінальної 

заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій 

області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 

 1952 грн. і порівняно з відповідним періодом 2010 р. збільшився на 

15,6%. 

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці 

відносилися фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних 

корисних копалин, целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність, 

де заробітна плата працівників перевищила середній показник в області в 

1,6–1,8 раза. 

 Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в хімічному 

виробництві, рибальстві, рибництві, обробленні деревини та виробництві 

виробів із деревини й не перевищував 57,3% середньообласного показника. 

 Індекс реальної заробітної плати у січні-листопаді 2011 р. порівняно з 

відповідним періодом 2010 р. становив 105,4%. 

 Упродовж січня-листопада 2011 р. загальна сума заборгованості з 

виплати заробітної плати зменшилася на 0,6%, або на 0,1 млн. грн., і на 1 

грудня 2011 р. становила 21,3 млн. грн., що дорівнює 4,4% фонду оплати 

праці, нарахованого за листопад 2011 р. 

Демографічна ситуація 

 На 1 грудня 2011 р. в області, за попередніми розрахунками, 

проживали 1089,4 тис. осіб. Упродовж січня-листопада 2011 р. чисельність 

наявного населення зменшилася на 8826 осіб, або на 8,8 у розрахунку на 1000 

жителів. 



 Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок 

природного скорочення (9275 осіб), водночас зафіксовано міграційний 

приріст населення (449 осіб). 

Порівняно із січнем-листопадом 2010 р. обсяг природного скорочення 

зменшився на 1250 осіб, або з 10,4 до 9,3 особи в розрахунку на 1000 

наявного населення. 

 Рівень народжуваності збільшився з 9,1 до 9,2 живонароджених у 

розрахунку на 1000 наявного населення, а рівень смертності знизився з 19,5 

до 18,5 особи. 

 

Випуск 2011 року за галузями 

 

 

 

Інформація про професії які користуються попитом на місцевому 

ринку праці: 

бармен 

верстатник деревообробних верстатів  

водій автомобіля; (важкі вантажні автомобілі) 

водій тролейбуса 

газозварник 

електрогазозварник  

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  

касир торговельного залу 

коваль  

кондитер 

кравець 

кухар 

лицювальник-плиточник 

маляр 

машиніст бульдозера 

машиніст екскаватора 

машиніст крана (кранівник) 

машиніст крана автомобільного 

монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій  

муляр  

оператор верстатів з програмним керуванням  

оператор крутіння та витягання 

оператор крутильного устаткування 



оператор мотального устаткування 

офіціант 

пекар 

пічник 

покрівельник рулонних покрівель то покрівель із штучних матеріалів 

продавець непродовольчих товарів 

продавець продовольчих товарів 

прядильник 

рамник 

слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

слюсар з механоскладальних робіт 

слюсар з ремонту автомобілів 

слюсар із збирання металевих конструкцій 

слюсар-електрик з ремонту електроустаткування  

слюсар-інструментальник 

слюсар-ремонтник 

слюсар-сантехнік 

столяр 

тесляр 

токар 

тракторист 

фрезерувальник 

швачка 

штукатур 
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