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Вступ 

 

В умовах побудови в Україні інноваційної та конкурентоспроможної 

економіки гостро постає проблема формування людського капіталу як 

стратегічного ресурсу та визначального чинника економічного зростання. На 

жаль, останніми роками у Чернігівській області, склалися несприятливі 

обставини для відтворення і розвитку людського капіталу.  

Порівняно з підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 

року кількість населення області зменшилася на 200,3 тис. осіб або на 16,1%. 

Таке зменшення пов’язано в першу чергу з природним його скороченням.  

І хоча протягом останніх 10 років темпи втрат дещо уповільнилися, проте 

вони залишаються найвищими в Україні. Наявне населення в Чернігівській 

області на 1 січня 2017 р. становило 1033412 осіб. Упродовж 2016 р. 

чисельність населення зменшилася на 11563 особи. Зменшення чисельності 

населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 10729 осіб 

та міграційного скорочення – 834 особи.  

У віковій структурі населення Чернігівщини домінують негативні 

тенденції, які зумовили найвищий в Україні рівень демографічної старості 

жителів області. Частка наймолодшого населення області у віці 0–14 років 

становила 13,4% загальної кількості населення області, частка населення 

віком 15–64 років, основного постачальника трудових ресурсів, – 67,6%, 

частка осіб у віці 65 років і старше в загальній чисельності населення області 

була найвищою в країні й становила 19% (в Україні – 15,2%, 68,9%, 15,9% 

відповідно). У перспективі слід очікувати зростання чисельності осіб 

похилого віку, оскільки у вікову групу 15–64 років вступатимуть діти та 

підлітки, чисельність яких менша за групи населення, що вийдуть із неї.  

Середньомісячна кількість економічно активного населення 

Чернігівської області віком 15–70 років у 2016 році порівняно з 2015 роком 

зменшилася на 1,1% та становила 478,7 тис. осіб. З них переважна більшість 

(424,8 тис., або 88,7%) була зайнята економічною діяльністю, а решта  

класифікувалась як безробітні. Шукали роботу 53,9 тис. жителів області в 

працездатному віці, рівень безробіття населення області (11,8%) 

перевищував аналогічний показник у цілому в Україні (9,7%). Вищий, ніж на 

Чернігівщині, рівень безробіття населення працездатного віку спостерігався 

у Волинській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській та 

Тернопільській областях. 

Залишається невисоким рівень заробітної плати на підприємствах 

області. У січні 2017 року номінальна заробітна плата штатного працівника в 

середньому становила 4758 грн (в Україні – 6008 грн), що на 41% більше, ніж 

у січні 2016 р. Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) у 

січні 2017р. проти січня 2016р. збільшилася майже на 24%. Найвищий рівень 

оплати праці зафіксовано в м.Києві (9292 грн), найнижчий – у Тернопільській 

(4641 грн) та Чернівецькій (4717 грн) областях. 
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До основних викликів, які існують на сучасному ринку праці 

Чернігівської області відносяться: 

 демографічне старіння трудових ресурсів та низький рівень 

відтворення трудового потенціалу; 

 консервація бідності, зокрема серед працюючих громадян; 

 поглиблення процесів трудової міграції до м. Києва та за кордон; 

 поширення тіньової зайнятості та тінізація оплати праці; 

 розбалансування обсягів і нарямів підготовки кадрів та потреб 

економіки; 

 падіння престижу робітничих професій та зменшення кількості 

працівників, які мають професійно-технічну освіту, у структурі 

освітнього рівня економічно-активного населення: 

 дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили; 

 невідповідність очікувань працівників щодо умов та оплати праці 

економічній реальності; 

 проблеми молодіжної зайнятості та зайнятості сільського населення. 

Основою у формуванні людського капіталу є ефективна система освіти. 

Одним із пріоритетів її розвитку в регіоні є рівний доступ до якісної освіти, 

який забезпечується дошкільною, загальною середньою, позашкільною, 

професійно-технічною та вищою освітою.  

Сьогодні в області функціонують 446 дошкільних навчальних закладів, 

у яких здобувають дошкільну освіту 93,9% дітей віком від 3 до 6 років. 

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах з розрахунку на 100 

місць становить 113 осіб (2016 рік – 115).  

У Чернігівській області відбувається оптимізація кількості 

загальносвітніх навчальних закладів відповідно до зменшення чисельності 

учнів. Якщо у 2010-2011 навчальному році в області діяв 661 

загальноосвітній навчальний заклад, то у 2016-2017 навчальному році - 546 

шкіл з контингентом 91 306 учнів. Несприятлива демографічна ситуація 

негативно впливає на щорічне скорочення в області контингенту учнів та 

збільшення кількості навчальних закладів з малою чисельністю учнів.  

Особливу роль у виконанні стратегічного завдання щодо забезпечення 

економіки робітничими кадрами відіграє система професійно-технічної 

освіти, яка має бути органічно пов’язаною із суспільним виробництвом і 

покликана відтворювати трудові ресурси регіону. 

Система професійно-технічної освіти Чернігівщини охоплює 20 

державних професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі 3 вищі 

професійні училища, 1 центр професійно-технічної освіти, 12 професійних 

ліцеїв, 2 професійно-технічні училища та 2 навчальні заклади при установах 
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виконання покарань, а також Навчально-методичний центр професійно-

технічної освіти в області. 

У 2016-2017 навчальному році до занять у професійно-технічних 

навчальних закладах приступили 2653 новоприйняті учні. Загальний 

контингент складає 5835 учнів, з них 3087 (53%) разом з робітничою 

професією отримують загальну середню освіту. Підготовка робітничих 

кадрів здійснюється з 72 робітничих професій для 6-ти секторів економіки, у 

т.ч.: промисловості – 1680 учнів, сільського господарства – 721, транспорту – 

647, будівництва – 755, торгівлі і громадського харчування – 1351, житлово-

комунального господарства і побутового обслуговування населення – 541.  

В останні роки спостерігається тенденція до скорочення контингенту 

учнів в  професійно-технічних навчальних закладах (в 2009 році - 7834 учні, 

у 2013 році - 7341 учень, у 2016 році – 5835 учнів). Регіональне замовлення 

на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів у професійно-технічних 

навчальних закладах також зменшується. У 2014 році воно  становило 3225 

осіб, у 2015 році – 2829 осіб, у 2016 році - 2653, у 2017 році прогнозується на 

рівні 2605 осіб. 

Система вищої освіти спрямована на задоволення потреб особистості, 

ринку освітніх послуг, ринку праці регіону та держави в цілому. У 2016-2017 

навчальному році на території Чернігівської області діють 25 навчальних 

закладів різних форм власності: 3 університети, 1 інститут, 1 академія, 11 

коледжів, 4 училища та 3 технікуми. Послуги в перепідготовці та 

післядипломній освіті надає Чернігівський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського. Крім того, у регіоні здійснює 

освітню діяльність 1 приватний навчальний заклад та 10 відокремлених 

структурних підрозділів вищих навчальних закладів. 

У 2016-2017 навчальному році вищі навчальні заклади області 

забезпечують підготовку більше 23,5 тисяч студентів, у тому числі 18,1 тисяч 

осіб навчаються за денною формою навчання. Студентів технікумів, училищ 

і коледжів – 7,8 тисяч осіб; студентів університетів, інституту та академії – 

15,7 тисяч. Співвідношення між кількістю учнів професійно-технічних 

навчальних закладів та кількістю студентів вищих навчальних закладів (без 

урахування жителів області, які здобувають вищу освіту за її межами) 

становить 1 до 4.  

Показники діяльності провідних секторів економіки Чернігівської 

області, в яких працює більшість зайнятого населення, зросли у 2016 році та 

дали підстави для позитивних зрушень на ринку праці. 

Так, за підсумками 2016 р., порівняно з 2015 р., випуск промислової 

продукції збільшився на 6%, індекс обсягу сільськогосподарського 

виробництва  становив 104,4%, індекс будівельної продукції - 100,9% ,  

вантажооборот підприємств автомобільного транспорту - 727,1 млн.ткм, що 

на 56,1% більше від обсягу 2015 р. 
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У 2016 році кількість зареєстрованих у центрах зайнятості вакансій, 

поданих роботодавцями, зросла на 3,5%, а кількість укомплектованих 

вакансій за сприяння служби зайнятості збільшилась на 8%. 

У той же час, економічне зростання спричинило додатковий попит на 

робочу силу, а з ним - стурбованість роботодавців ситуацією із 

забезпеченням молодими кваліфікованими кадрами, падінням престижу 

робітничих професій, дисбалансом між попитом та пропозицією робочої 

сили як в окремих районах, так і в області в цілому, розбалансуванням 

обсягів та напрямів підготовки кадрів для потреб економіки,  відсутністю в 

області системної профорієнтаційної роботи з молоддю та безробітним 

населенням, що є вирішальним чинником поширення зазначених проблем.  

Недостатньо комплексна профорієнтаційна робота в загальноосвітніх 

навчальних закладах та незважений підхід молоді до вибору професії в 

подальшому виливається учням та їх батькам в даремно змарнований час та 

витрачені гроші, незадоволеність обраним видом трудової діяльності, 

відсутність мотивації до працевлаштування за набутою спеціальністю, зневіру 

у власних силах. А наслідками помилок при виборі професії в 

загальнодержавних масштабах є молодіжне безробіття з усіма притаманними 

цьому явищу соціальними ризиками та негативними проявами, низька 

продуктивність праці та погіршення якості робочої сили, значні витрати на 

виплату допомоги по безробіттю, перекваліфікацію та перенавчання. 

Сьогодні ринок праці перенасичений спеціалістами економічного, 

юридичного напрямів. У той же час роботодавці відчувають потребу у 

фахівцях інженерно-технічних напрямів і високотехнологічних галузей 

економіки, кваліфікованих робітниках з інструментом, оскільки старше 

покоління завершує трудову діяльність, а оновлення кадрів за рахунок молоді 

є вкрай недостатнім. 

Зростання обсягів виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг 

майже в усіх секторах економіки області в 2016 році та збереження 

перспектив економічного розвитку на початку 2017 року, зробило можливим 

організацію прогнозування середньострокового попиту роботодавців на 

кваліфіковані кадри і розробку пропозицій з удосконалення напрямів 

профорієнтаційної роботи. Необхідність такого дослідження була 

обумовлена досягненням мети збалансування обсягів і напрямків освітніх 

послуг з потребами економіки та ініційована роботодавцями спільно з 

Чернігівським обласним центром зайнятості, Чернігівською обласною 

державною адміністрацією на засіданні обласного координаційного комітету 

сприяння зайнятості 06.10.2016 р. та обласної тристоронньої соціально-

економічної ради 25.10.2016 р., як напрям, що відповідає цілям та завданням 

з реалізації Стратегії сталого розвитку Чернігівської області до 2020 року, що 

затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради шостого скликання 

28 травня 2015 року. 
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І. Результати роботи з організації прогнозування попиту на ринку праці 

Чернігівської області 

 

1.1. Організація діяльності тимчасової робочої групи  

 

Відповідно до розпорядження голови Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 26 грудня 2016 року №816 «Про утворення та основні 

завдання тимчасової робочої групи з організації прогнозування попиту на 

ринку праці та удосконалення напрямів профорієнтаційної роботи» була 

утворена тимчасова робоча група у складі представників Департаментів 

обласної державної адміністрації: економічного розвитку, агропромислового 

розвитку, соціального захисту населення, Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, профспілок, обласного центру зайнятості, науковців, 

об’єднань роботодавців. Організаційне забезпечення діяльності тимчасової 

робочої групи  доручено обласному центру зайнятості.  

Основні завдання тимчасової робочої групи відповідали Стратегії 

сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року та 

передбачали: 

- здійснення прогнозу попиту на ринку праці на короткострокову (2017 

рік) та середньострокову (до 2020 року) перспективу; 

- внесення пропозицій щодо підвищення ефективності профорієнтацій-

ної роботи серед учнівської молоді та безробітних громадян; 

- формування рекомендацій щодо збалансування обсягів та напрямів 

підготовки кваліфікованих кадрів для економіки. 

 На своєму засіданні 16.01.2017 р. тимчасова робоча група під 

головуванням заступника голови - керівника апарату обласної державної 

адміністрації Романової Н.А. затвердила Порядок організації прогнозування 

попиту на ринку праці та визначення шляхів удосконалення  

профорієнтаційної роботи (далі – Порядок прогнозування), у якому були 

визначені організаційні та процедурні засади формування прогнозу потреби у 

кваліфікованих кадрах та засоби підвищення ефективності профорієнтаційної 

роботи у межах виконання розпорядження голови Чернігівської обласної 

державної адміністрації від 26.12.2016 р. №816. При розробці Порядку 

прогнозування та механізмів його реалізації враховано досвід Київської 

міської державної адміністрації, зокрема щодо визначення переліку даних 

для формування середньострокового прогнозу попиту на кваліфіковані кадри 

(розпорядження Київського міського голови від 10.11.2016 р. №1115); досвід 

Житомирської обласної служби зайнятості, яка протягом 2016 року 

здійснювала опитування роботодавців щодо перспективного попиту на ринку 

праці на підставі методики, розробленої Інститутом підготовки кадрів 

державної служби зайнятості України, а також положення Методичних 

рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку 

фахівців та робітничих кадрів, які затверджені розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 грудня 2016 р. №994-р.  



 8 

 Відповідно Порядку прогнозування тимчасова робоча група затвердила 

план роботи, згідно з яким було заплановано проведення наступних заходів: 

 визначити пріоритетні сектори економічного розвитку, які матимуть 

додаткову потребу у кадрах; 

 розробити форму анкети та провести опитування роботодавців, які 

діють у визначенних секторах економіки; 

 здійснити порівняння прогнозних даних розвитку ринку праці та 

запланованих обсягів і напрямів підготовки кадрів до 2020 року; 

 провести фокус – групи, круглі столи з роботодавцями та експертами;  

 узагальнити пропозиції по удосконаленню профорієнтаційної роботи; 

 підготувати висновки і рекомендації за результатами дослідження. 

Аналіз прогнозних показників попиту на ринку праці області на 2017 

рік та до 2020 року здійснений обласним центром зайнятості з 

використанням даних:  

- обласного центру зайнятості щодо попиту на робочу силу на 

зареєстрованому ринку праці; 

- департаменту економічного розвитку ОДА щодо економічного і 

соціального розвитку області у розрізі секторів економіки та видів 

економічної діяльності; 

- департаменту агропромислового розвитку ОДА щодо перспектив 

розвитку агропромислового сектору; 

- управління освіти і науки ОДА щодо фактичних та очікуваних обсягів 

підготовки кваліфікованих кадрів; 

- інших установ та організацій, які стосувались предмету дослідження. 

За підсумками засідання тимчасової робочої групи видано доручення 

заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Романової Н.А. 

від 17.01.2017 №04-10/244, в якому передбачено вирішення організаційних 

питань формування прогнозу попиту на ринку праці та надання пропозицій 

щодо удосконалення профорієнтаційної роботи. 

 

1.2. Визначення пріоритетних секторів економічного розвитку для 

проведення анкетування роботодавців та розробка анкети 

 

 Відповідно до доручення заступника голови-керівника апарату 

Романової Н.А. від 17.01.2017 р. №04-10/244, установами, які входять до 

складу тимчасової робочої групи, були напрацьовані пропозиції щодо 

визначення пріоритетних видів економічної діяльності Чернігівської області, 

які у середньостроковій перспективі збережуть тенденції до зростання 

обсягів виробництва. 

Згідно з прогнозом департаменту економічного розвитку обласної 

державної адміністрації, викладеним у листі від 25.01.2017 р. №13-06/208, 

позитивна динаміка на середньострокову перспективу збережеться майже у 

всіх підгалузях переробної промисловості (виробництві харчових продуктів 

та напоїв, текстильному виробництві, виробництві одягу, виготовленні 
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виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності, 

металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів та 

машинобудуванні).  

Таку ж тенденцію підтвердили дані обласного центру зайнятості щодо 

зареєстрованих на ринку праці вакансій та департаменту агропромислового 

розвитку щодо перспектив розвитку підприємств агропромислового 

комплексу до 2020 року. Зростання попиту на продавців, працівників 

готельного господарства, слюсарів та інших фахівців з технічного 

обслуговування автомобілів, складальників взуття та верху взяття у 2016 році 

вплинуло на доповнення переліку секторів пріоритетного економічного 

розвитку, а саме технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних 

засобів, виробництвом взуття, виробництвом меблів, сільськогосподарським 

виробництвом (рослинництво і тваринництво). За пропозицією управління 

освіти і науки обласної державної адміністрації до переліку включений 

готельно-ресторанний бізнес та громадське харчування. 

Отже, остаточний перелік секторів пріоритетного розвитку 

Чернігівської області був погодженний членами тимчасової робочої групи у 

наступному вигляді: 

 виробництво харчових продуктів та напоїв; 

 текстильне виробництво;  

 виробництво одягу та взуття; 

 виробництво меблів та інших виробів з деревини; 

 виробництво готових металевих виробів; 

 машинобудування; 

 сільськогосподарське виробництво (рослинництво і тваринництво); 

 оптова та роздрібна торгівля; 

 готельно - ресторанний бізнес та громадське харчування; 

 технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. 

Обласним центром зайнятості розроблений проект анкети, який з 

урахуванням пропозицій до окремих її блоків, також був погоджений 

членами тимчасової робочої групи. Анкета включала у себе наступні розділи: 

1. Інформація про підприємство або фізичну особу - підприємця, яка 

дозволяла встановити найменування суб’єкта господарювання, його 

основний вид діяльності та кількість штатних найманих працівників. 

2. Поточна потреба у кадрах до кінця 2017 року у розрізі професій 

(спеціальностей), кількості працівників та рівня заробітної плати. Цей блок 

дозволяв зробити кількісний та професійний аналіз поточної потреби у 

кадрах та порівняти отримані дані з наявною чисельністю випускників вищих 

та професійно-технічних навчальних закладів. 

3. Прогнозний блок зростання потреби у кадрах у зв’язку з 

технологічними та організаційними нововведеннями, розширенням 

виробництва, впровадження інвестиційних проектів, які супроводжуються 

створенням нових робочих місць, дозволяв зробити позитивний прогноз на 

середньострокову перспективу з 2018 по 2020 р.р. за умови сприятливої 

політичної, економічної та фінансової ситуації, у професійному та 
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кількісному розрізі, та порівняти із запланованими обсягами і напрямами 

підготовки кадрів. 

4. Блок «Вивільнення» стосувався як змін у структурі підприємства у 

зв’язку з економічними викликами, так і плинністю кадрів, не пов’язаних з 

виробничими чинниками до 2020 року та дозволив відстежити, яким чином 

процеси у фіскальній і соціальній сферах вплинуть на стан вивільнення 

працівників. 

5. Питання щодо прийому працівників у межах штатної кількості 

давало змогу виявити чи планують суб’єкти господарювання заповнювати 

робочі місця, які виникли внаслідок плинності кадрів, чи планують 

оптимізувати штат працівників та не скоротити вакантні посади. 

6. Інформаційний блок з’ясовував ставлення роботодавців до якості 

підготовки кваліфікованих кадрів, наміри щодо оплати їх праці та передбачав 

внесення пропозицій до профорієнтаційних заходів з молоддю та 

безробітним населенням. 

За пропозицією управління освіти і науки обласної державної 

адміністрації цей блок був доповнений питаннями наступного змісту: 

- Де відбувається підвищення кваліфікації Ваших найманих 

працівників? 

- Чи зможете Ви надати робочі місця для проходження виробничої або 

технологічної практики для учнів та/або студентів? 

- Чи готове Ваше підприємство укласти трьохсторонню угоду з 

навчальним закладом, учнем чи студентом для ґарантованого їх 

працевлаштування після навчання? 

 

1.3. Аналіз результатів анкетування роботодавців 
 

Листом обласного центру зайнятості від 16.02.2017 р. №01/392  «Про 

організацію опитування роботодавців» до базових центрів зайнятості області 

була доведена інструкція щодо проведення опитування, форма анкети та 

рекомендована кількість респондентів. Зокрема, визначені умови відбору 

роботодавців для інтерв’ювання, вимоги до прогнозування потреби у кадрах 

та пропозицій з удосконалення профорієнтаційної роботи,  

У лютому – березні 2017 року базовими центрами зайнятості області 

було проведено опитування 530 роботодавців позабюджетної сфери - 4,3% 

від числа діючих підприємств, які звітують про свою діяльність. За 

результатами анкетування кількість суб’єктів господарювання, які були  

представлені у пріоритетних секторах економіки, визначених тимчасовою 

робочою групою, розподілились наступним чином  (рис. 1) 
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 сільсько-

господарське  
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оптова та 
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харчових 

продуктів, 59 
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металевих виробів, 
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 машинобудування, 

25  
Рис. 1. Розподіл роботодавців, які пройшли опитування, за секторами економіки 

(кількість роботодавців, одиниць) 

За чисельністю найманих працівників роботодавці, які пройшли 

опитування, розподілились таким чином: 

- 34,4% з чисельністю працюючих від 11 до 50 осіб,  

- 32,8% – від 5 до 10 осіб; 

- 25,8% – від 51 до 250 осіб; 

- 7% опитаних – понад 250 штатних працівників (рис.2.) 

32.8

34.4

25.8

7.0

до 10 осіб

від 11 до 50 осіб

від 51 до 250 осіб

понад 250 осіб

 
Рис. 2. Розподіл респондентів за чисельністю найманих працівників  

(у % до загальної кількості опитаних). 

Результати аналізу відповідей роботодавців на блок питань щодо 

потреби у кадрах до кінця 2017 року вказують на те, що у структурі попиту 

на робочу силу в 2017 році переважає потреба у трактористах – машиністах 

сільськогосподарського виробництва (20,2%), водіях автотранспортних 

засобів (14,2%), підсобних робітниках (10,9%), слюсарях різної спеціалізації 

(6,2%) та продавцях продовольчих і непродовольчих товарів (3,1%) (рис.3). 

Їх питома вага до загальної потреби у кадрах у пріоритетних секторах 

економіки становить 54,6%, що свідчить про збереження в області стійкої 

потреби в робітничих кадрах в основних секторах економіки: 
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сількогосподарське виробництво (рослинництво), швейне виробництво, 

технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (в т.ч. 

сільськогосподарської техніки), роздрібна торгівля. Це підтверджується і 

переліком найбільш затребуваних вакансій, які були актуальними в центрах 

зайнятості області у 2016 році та на початку 2017 року. 
 

тваринники; 2.2%

токарі; 1.8%

кухарі; 1.7%

менеджери, 1.6%

оператори різних 

типів машин і 

обладнання, 2.8% продавці, 3.1%

складальники 

взуття, 1.5%

електромонтери; 

1.5%

електрогазозвар-

ники, 1.2%

інженери, 1.2%

слюсарі, 6.2%

швачки, 6.4%

підсобні робітники 

у с/г 10.9%

водії різних типів 

автомобілів 14.2%

трактористи, 

20.2%

інші професії 

(спеціальності); 

23.4%

 
Рис. 3. Поточна потреба роботодавців у кадрах на 2017 рік за результатами 

опитування (питома вага у % до загальної потреби) 
 

 Роботодавці, які взяли участь в опитуванні, спрогнозували до кінця 

2017 року потребу в 2100 працівниках за 56 професіями та спеціальностями. 

Вимоги до освіти претендентів на вільні робочі місця, які виникли або 

виникнуть протягом року, наведені на рис. 4. 

17.5

75.9

6.6

не потребують

спеціальної підготовки в

навчальних закладах

професійно-технічна

освіта

вища освіта

 
Рис. 4. Вимоги до рівня освіти претендентів на вільні робочі місця у 2017 році,  

(у % до загальної кількості) 
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 Як свідчать дані, наведені на рис. 4, в області зберігається 

пріоритетний попит на професії, що потребують професійно-технічної освіти 

та найпростіші професії, які не вимагають спеціальної підготовки. 

 Результати опитування дозволили виявити 55 підприємств, які 

матимуть найбільшу потребу у кваліфікованих працівниках у 2017 році (без 

урахування потреби у професіях, які не потребують спеціальної підготовки) 

та порівняти пропозицію щодо рівня оплати праці, яка пропонується 

претендентам на вільні робочі місця. Їх узагалення у розрізі міст та районів 

області наведено у додатку 1. 

 Дані щодо розміру оплати праці на вільних робочих місцях у 2017 році 

свідчать, що найбільш високий рівень заробітної плати у пріоритетних для 

розвитку секторах економіки регіону збережеться у сільському господарстві 

(агроном, ветеринарний лікар, тракторист - машиніст сільськогосподарського 

виробництва), машинобудуванні та виробництві виробів з металу 

(електрозваники на напівавтоматичних машинах, токарі, слюсарі зі складання 

металевих конструкцій), що вказує на недостатність на ринку праці фахівців 

відповідної кваліфікації. У розрізі міст та районів області, найбільш високу 

оплату праці пропонують у Носівському, Чернігівському, Варвинському, 

Бахмацькому, Прилуцькому районах та у місті Чернігові. (табл. 1) 
 

Таблиця 1 
 

Пропозиція рівня оплати праці у розрізі професій (спеціальностей) у 2017 

році (за результатами опитування роботодавців) 

 

№п/п Найменування 

професії 

(спеціальності), 

посади 

Рівень 

заробітної 

плата, 

грн 

Назва  

підприємства 

Район/місто 

1 2 3 4 5 

1 Агроном 

8000 ПП "Агропрогес" 
Носівський 

район 

7500 ТОВ "Олишівка" 
Чернігівський 

район 

6500 СТОВ "Дружба - Нова" 
Варвинський 

район 

2 Машиніст тепловоза 7500 ДП "Хлібна база №87" 
Бахмацький 

район 

3 Ветеринарний лікар 7000 ТОВ "Нива 2008" 
Носівський 

район 

4 

Маляр (на роботах 

не нижче 3 класу 

небезпеки) 

6800 
ПрАТ "Чернігівський 

Автозавод" 
м. Чернігів 

5 

Електрозварник на 

напівавтоматичних 

машинах 

6720 
ПрАТ "Чернігівський 

Автозавод" 
м. Чернігів 

6500 
ПрАТ "Завод МК і 

МО" 
м. Чернігів 
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продовження табл. 1. 
 

1 2 3 4 5 

6 

Тракторист - 

машиніст с/г 

виробництва 

6500 

 

ТОВ "Агрікор - 

Холдинг" 

Прилуцький 

район 

СТОВ "Дружба - Нова" 
Варвинський 

район 

7 

Слюсар із 

скаладання 

металевих 

конструкцій 

6500 
ПрАТ "Завод МК і 

МО" 
м. Чернігів 

6000 
ПрАТ "Чернігівський 

Автозавод" 
м. Чернігів 

8 Токар 6500 
ПрАТ "Завод МК і 

МО" 
м. Чернігів 

9 

Заступник директора 

з фінансово-

економічної безпеки 

6132 
ТОВ "Носівський 

цукровий завод" 

Носівський 

район 

10 Головний енергетик 6000 
ТОВ "Чернігівський 

ковальський завод" 
м. Чернігів 

11 Газорізальник 6000 
ПрАТ "Завод МК і 

МО" 
м. Чернігів 

12 Майстер дільниці 6000 

ПП "Північ-Хліб" 
Куликівський 

район 

ТОВ "Пожмашина" 
Прилуцький 

район 

13 Тваринник 6000 
ПАТ "Чернігівське 

племпідприємство" 

Чернігівський 

район 

14 
Зоотехнік у 

племінній справі 
5500 

Філія "Батьківщина" 

СТОВ "Надія" 

Бахмацький 

район 

15 
Коваль - 

штампувальник 
5500 

ТОВ "Чернігівський 

ковальський завод" 
м. Чернігів 

16 Електрозгазоварник 5500 
ПАТ "Ніжинський 

механічний завод" 
м. Ніжин 

17 Інженер-технолог 5500 

ПАТ "Ічнянський 

молочно-консервний 

комбінат" 

Ічнянський 

район 

18 Дояр 5200 ПП "Гетьманське" 
Бахмацький 

район 

19 Бухгалтер 5100 
ПП "Нафто-Газ 

Сервіс" 

Бахмацький 

район 

20 

Водій 

автотранспортних 

засобів 

5000 ТОВ "Наташа - Агро" 
Бобровицький 

район 

 

 Дані, наведені у табл.1, вказують на те, що на сучасному ринку праці 

вища освіта необов’язково ґарантує вищу оплату праці. Ця інформація може 

бути використана при проведені профорієнтаційних заходів серед учнів 

загальноосвітніх шкіл та безробітних, щодо мотивування на отримання 

актуальної та ґідно оплачуваної професії.  
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 Порівняння обсягів поточної потреби у кадрах за результатами 

опитування з обсягами підготовки кваліфікованих кадрів навчальними 

закладами області, які надані Управлінням освіти і науки обласної державної 

адміністрації (лист від 30.01.2017 №03-45/353), підтверджує наявність 

розбіжностей у цих показниках.  
 

Таблиця 2. 
 

Порівняння обсягів потреби у кадрах та обсягів підготовки кадрів  

у розрізі професій у 2017 році 
 

№ 

з/п 

Професія / спеціальність Потреба 

роботодавців у 

кадрах, осіб 

Обсяги 

підготовки 

кадрів, осіб 

+/- 

гр.4 до гр.3 

1 2 3 4 5 

1 
трактористи – машиністи 

с/г виробництва 
424 202 - 222 

2 
водії автотранспортних 

засобів 
298 371 + 73 

3 швачки 134 71 - 63 

4 слюсарі різноманітні 129 429 + 300 

5 

продавці продовольчих 

та непродовольчих 

товарів 

64 82 + 16 

6 
оператори різних машин 

та обладнання 
59 25 - 24 

7 тваринники 47 0 - 47 

8 токарі 37 17 - 20 

9 кухарі 36 229 + 193 

10 

менеджери, менеджери зі 

збуту, торговельні 

представники 

36 100 + 64 

11 складальники взуття 32 0 - 32 

12 електромонтери 31 15 - 16 

13 електрогазозварники 26 92 + 66 

14 
інженери різної 

спеціалізації 
25 131 + 106 

15 офіціанти 22 44 + 22 

16 охоронники 22 26 + 2 

17 бухгалтери 21 136 + 105 

18 фрезерувальники 20 0 - 20 

19 кондитери 19 163 + 144 

20 
тістороби / 

формувальники тіста 
19 21 + 2 

21 
верстатники широкого 

профілю 
18 66 + 48 
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продовження табл. 2. 
 

1 2 3 4 5 

22 
дояри / оператори 

машинного доїння 
18 0 - 18 

23 

лікарі ветеринарні / 

оператори з 

ветеринарного 

оброблення тварин 

16 69 + 53 

24 експедитори 15 0 - 15 

25 агрономи 14 14 0 

26 пекарі 14 21 + 7 

27 столяри різноманітні 13 71 + 58 

28 
комплектувальники 

меблів 
12 0 - 12 

29 
налагоджувальники 

устаткування 
12 44 + 32 

30 бармени 10 44 + 34 
 

 Як свідчать дані табл. 2, в області явно не вистачає трактористів-

машиністів сільськогосподарського виробництва, швачок, скадальників 

взуття, електромонтерів, фрезерувальників, токарів, операторів машинної 

доїння, комплектувальників меблів, а обсяги їх підготовки навіть менші за 

поточну потребу підприємств, які взяли участь в опитуванні. 

 У 2017 році система освіти області не планує організацію підготовки та 

випуск тваринників, складальників взуття, фрезерувальників, операторів 

машинного доїння, експедиторів, комплектувальників меблів, які 

користуються стабільним попитом на ринку праці.  Наприклад, у 2016 році у 

базі обласного центру зайнятості було 400 актуальних вакансій тваринників, 

50 – складальників взуття, 33 – фрезерувальників, 32 – операторів машинного 

доїння тощо. 
Аналіз результатів третього блоку запитань виявив, що лише 22 

суб’єкти господарювання – 4,2% із загального числа опитаних, запланували 

вивільнення 131 працівника у результаті скорочення штату. Це свідчить про 

те, що значне зростання мінімальної заробітної плати та внесення змін до 

податкового законодавства значно не вплинуло на діяльність підприємств у 

пріоритетних секторах економіки області. У розрізі професій 

(спеціальностей) обсяги запланованого вивільнення у 2017-2020 роках 

наведені у таблиці 3. 
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Таблиця 3. 

Обсяги запланованого вивільнення  

на середньострокову перспективу (за результатами опитування 

роботодавців) 
 

Варвинський район111юрисконсульт

Ічнянський район111касир-контролер

Ічнянський район111зоотехнік

Менський район122обліковці

Ніжинський район1112механізатори

м. Чернігів144укладальники - пакувальники

Талалаївський район144різноробочі

Менський, Ічнянський райони2134водії

м. Чернігів, Борзнянський район255слюсарі - ремонтники

Бахмацький район155охоронники

Носівський район155оператори машинного доїння

Менський, Носівський райони2246трактористи

Ічнянський, Борзнянський, Менський райони543714підсобні робітники

Борзнянський, Ічнянський райони322931дояри

Борзнянський, Ніжинський, Носівський райони75482845тваринники

2020201920182017

Місто/Район

Кіль-

кість

підпри-

ємств, 

од.

У яких роках заплановано

вивільненняКількість

осіб, яких

плану-

ється

звільнити

(осіб)

Професія

 

Дані, представлені у таблиці 3, вказують на те, що переважно про 

заплановане вивільнення повідомили підприємства агропромислового 

комплексу, потреба яких в працівниках прогнозовано буде зменшуватись 

через впровадження інноваційних технологій, а не за рахунок інших 

чинників.  

Узагальнена інформація наступного блоку анкети щодо звільнення 

працівників через плинність кадрів, не пов’язану із змінами у характері 

виробництва (в основному, через їх вихід на пенсію), свідчить про те, що 

вона стає додатковим чинником зростання потреби у кадрах і проблемою для 

ринку праці. Так, роботодавці відчуватимуть дефіцит у водіях 

автотранспортних засобів, продавцях, швачках, бухгалтерах, 

електромонтерах, слюсарях, інженерах різної спеціалізації, в тому числі 

представниках тих професій (спеціальностей), які не забезпечуються 

достатніми обсягами підготовки кадрів. 
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Дані щодо запланованої кількості осіб, яких мають прийняти у межах 

штату, дорівнює і незначно перевищує кількість тих, кого заплановано 

звільнити: при звільненні 374 працівників (104 у 2017 році, 121 – у 2018 році, 

74 – у 2019 році та 80 – у 2020 році), роботодавці планують забезпечити 

прийом 398 працівників (114 – у 2017 році, 124 – у 2018 році, 83 – у 2019 

році, 80 – у 2020 році). Це підтверджує, що на час проведення опитування 

роботодавці не вбачають необхідності оптимізувати штат та скорочувати 

чисельність працівників, навіть найпростіших професій.  

У результаті аналізу потреби у кадрах на середньострокову 

перспективу за результатами опитування роботодавців встановлено, що у 

структурі прогнозного попиту на ринку праці будуть переважати професії 

(спеціальності), які потребують професійно-технічної освіти (табл. 4.) 
 

Таблиця 4 

Структура попиту на робочу силу на 2018-2020 роки  

(за результатами опитування роботодавців) 
 

№ 
з/п 

Професія 

Потреба у кадрах (у % до 
загальної потреби) 

2018 2019 2020 

1 
трактористи - машиністи 
сільськогосподарського виробництва 

13.2 10.3 10.6 

2 швачки 12.3 15.6 16.0 

3 водії автотранспортних засобів 7.0 7.6 6.5 

4 підсобні робітники у сільському господарстві 5.4 4.3 4.8 

5 
слюсарі (з механо-складальних робіт, ремонту 
автомобілів, ремонту сільскогосподарської 
техніки та ін.) 

5.0 7.3 6.9 

6 складальники верху взуття 4.4 6.2 6.7 

7 
продавці продовольчих та непродовольчих 
товарів 

4.0 3.2 2.7 

8 оператори різних машин і обладнання 2.5 1.2 1.3 

9 обробники виробів (взуття) 2.5 3.6 4.8 

10 тваринники 2.1 2.7 2.7 

11 кондитери 2.0 1.6 1.9 

12 електромонтери 1.6 1.6 1.6 

13 кухарі 1.6 0.9 0.4 

14 офіціанти 1.5 1.2 0.5 

15 пекарі  1.5 0.9 0.8 

16 тістороби і формувальники тіста 1.4 2.5 2.9 

17 електрогазозварники 1.4 1.2 1.0 

18 токарі 1.4 1.1 1.7 

19 інженери різної спеціалізації 1.0 0.5 0.5 

20 Менеджери 0.9 0.5 1.5 

  Інші 27.1 26.0 24.2 
 

Представлені у табл. 4 професії та спеціальності становлять 2/3 

загального показника попиту на робочу силу підприємств, які взяли участь в 

опитуванні. За результатами аналізу встановлено, що у 2018 році найбільшим 

попитом користуватимуться трактористи-машиністи сільськогосподарського 

виробництва, проте вже у 2019 році ринок праці області більшою мірою 
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потребуватиме швачок та кваліфікованих фахівців у сфері виробництва 

взуття, стабільно високий попит на яких збережеться і у 2020 році.  

У структурі попиту підвищиться питома вага працівників «з інструментом» - 

слюсарів, токарів, а також тваринників, кондитерів, тісторобів і 

формувальників тіста, менеджерів. Стійким протягом 3-х наступних років 

прогнозується попит на водіїв автотранспортних засобів, електромонтерів, 

підсобних робітників у сільському господарстві. 

У той же час, згідно з даними опитування, поступово 

зменшуватиметься попит на операторів різних машин і обладнання, кухарів, 

офіціантів, пекарів, електрогазозварників, інженерів різної спеціалізації. Дані 

щодо прогнозної потреби підприємств у кадрах на 2018-2020 роки 

представлені у додатку 2. 

При аналізі прогнозної потреби підприємств на середньострокову 

перспективу та співставленні їх з даними про заплановану підготовку кадрів 

до 2020 року, були використані результати анкетування роботодавців, 

інформація департаменту агромислого розвитку обласної державної 

адміністрації щодо прогнозної потреби у робітничих кадрах 

сільськогосподарських підприємств та інформація управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації щодо прогнозних обсягів підготовки кадрів. 

Отримані результати узагальнені у таблиці 5.  
 

Таблиця 5.  

Професії, за якими прогнозується попит на робочу силу, та заплановані 

обсяги підготовки кадрів у 2018-2020 роках 
 

Професія Всього 

Потреба у кадрах / 

заплановані обсяги 

підготовки кадрів 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 

тракторист – машиніст с/г виробництва 363 132 120 111 

Заплановані обсяги підготовки 323 111 106 106 

швачка 286 102 94 90 

складальник верху взуття 105 35 35 35 

Заплановані обсяги підготовки 299 101 84 114 

водій автотранпортних засобів 270 103 89 78 

Заплановані обсяги підготовки 1212 372 426 414 

слюсар з ремонту с/г машин та 

устаткування 
62 26 20 16 

Заплановані обсяги підготовки 657 182 237 238 

тваринник, свинар, телятник 43 17 14 12 

Заплановані обсяги підготовки 20 - - 20 

продавець продовольчих товарів 39 22 9 8 

продавець непродовольчих товарів 31 11 10 10 

Заплановані обсяги підготовки 201 53 74 74 

укладальник – пакувальник 38 16 11 11 

Заплановані обсяги підготовки - - - - 
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продовження табл. 5. 
 

1 2 3 4 5 

кондитер 37 17 9 11 

Заплановані обсяги підготовки 467 157 168 142 

токар 34 12 11 11 

Заплановані обсяги підготовки 82 26 28 28 

верстатник деревообробних верстатів 32 14 9 9 

Заплановані обсяги підготовки 150 46 52 52 

касир 30 10 10 10 

Заплановані обсяги підготовки 69 24 20 25 

оператор машинного доїння 29 10 9 10 

Заплановані обсяги підготовки - - - - 

формувальники тіста, тістороби 26 9 9 8 

Заплановані обсяги підготовки 85 25 30 30 

електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 
26 10 9 7 

Заплановані обсяги підготовки 193 69 48 76 

слюсар з механоскладальних робіт 25 10 9 6 

Заплановані обсяги підготовки 85 25 30 30 

фрезерувальник 25 8 10 7 

Заплановані обсяги підготовки - - - - 

складальник взуття 24 8 8 8 

Заплановані обсяги підготовки - - - - 

комплектувальник меблів 24 7 8 9 

Заплановані обсяги підготовки - - - - 

охоронник 22 12 6 4 

Заплановані обсяги підготовки 78 26 26 26 

пекар 22 12 5 5 

Заплановані обсяги підготовки 85 25 30 30 

слюсар із складання металевих 

конструкцій 
22 8 7 7 

Заплановані обсяги підготовки - - - - 

офіціант 20 11 9 2 

Заплановані обсяги підготовки 166 54 56 56 

розкрійник 20 7 7 6 

Заплановані обсяги підготовки - - - - 

менеджери зі збуту, представники 

торговельні 
18 7 2 9 

Заплановані обсяги підготовки - - - - 

кухар 18 13 5 2 

Заплановані обсяги підготовки 764 265 264 235 

слюсар з ремонту автомобілів 18 5 7 6 

Заплановані обсяги підготовки 594 236 181 177 

машиніст тісторобних машин 18 4 6 8 

Заплановані обсяги підготовки - - - - 
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продовження табл. 5. 
 

1 2 3 4 5 

рамник 17 9 5 3 

Заплановані обсяги підготовки - - - - 

пресувальник сиру 14 3 5 6 

Заплановані обсяги підготовки - - - - 

електрозварник на напівавтоматичних 

машинах 
14 5 5 4 

Заплановані обсяги підготовки 76 20 30 26 

налагоджувальник верстатів з ЧПК 14 6 4 4 

Заплановані обсяги підготовки 55 13 15 27 

агроном 12 12 - - 

Заплановані обсяги підготовки 103 19 16 68 

дояр 12 5 3 4 

Заплановані обсяги підготовки - - - - 

лаборант хіміко-бактеріологічного 

аналізу 
11 3 5 3 

Заплановані обсяги підготовки 115 21 46 50 

оператор верстатів з ЧПК 11 5 3 3 

Заплановані обсяги підготовки 55 13 15 27 

ветеринарний лікар / оператор з 

ветеринарного оброблення тварин 
10 4 3 3 

Заплановані обсяги підготовки 310 87 107 116 

електрогазозварник 10 7 2 1 

Заплановані обсяги підготовки 225 63 83 79 

 

Дані, наведені у табл. 5, підтверджують, що кадровий дефіцит, не 

забезпечений достатніми обсягами підготовки кваліфікованих кадрів, буде 

спостерігатися за професіями швачка, складальник верху взуття, тваринник, 

зростаюча потреба у яких менша запланованих обсягів підготовки кадрів.  

Взагалі не планується підготовка фахівців за професіями 

фрезерувальник, рамник, слюсар зі складання металевих конструкцій, 

комплектувальник меблів, пресувальник сиру та за іншими професіями, на 

які є стійкий попит на ринку праці. 

У той же час при стабільному попиті на слюсарів, водіїв 

автотранспортних засобів, електрогазозварників, операторів з ветеринарного 

оброблення тварин, лаборантів хіміко-бактеріологічного аналізу, слюсарів, 

кондитерів, кухарів, офіціантів та інших професій, обсяги їх підготовки 

значно перевищують потребу провідних роботодавців цих видів економічної 

діяльності. Слід відмітити, що ці дані через суб’єктивні та об’єктивні 

чинники, які впливають на відвертість роботодавців і точність прогнозу, 

лише визначають тенденції у структурі попиту на робочу силу.   

З метою більш повного та коректного врахування потреби 

роботодавців у кваліфікованих робітничих кадрах, обласним центром 

зайнятості на підставі аналізу кількості поданих вакансій у розрізі 



 22 

робітничих професій, складений прогноз потреби у кваліфікованих 

робітничих кадрах, представлений у додатку 3. 

Результати порівняння даних цього прогнозу в розрізі основних 

робітничих професій з інформацією щодо запланованих обсягів підготовки 

кадрів, наведені у таблиці 6. 
 

Таблиця 6 

Прогнозна кількість актуальних вакансій на підприємствах області та 

обсягів підготовки кадрів 
 

Професія 

Кількість вакансій, (од.) / 

Заплановані обсяги підготовки, (осіб) 

2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 

тракторист – машиніст  

с/г виробництва 
1451 1450 1450 1440 1430 

Заплановані обсяги підготовки х 202 111 106 106 

швачка 263 300 310 320 330 

складальник верху взуття 28 35 40 40 45 

Заплановані обсяги підготовки х 71 101 84 114 

водій автотранпортних засобів 1886 1885 1890 1890 1900 

Заплановані обсяги підготовки х 371 372 426 414 

слюсар з ремонту с/г машин та 

устаткування 
479 480 485 485 485 

Заплановані обсяги підготовки х 158 182 237 238 

тваринник, свинар, телятник 416 425 430 430 430 

Заплановані обсяги підготовки х - - - 20 

продавець продовольчих товарів 1103 1150 1180 1180 1180 

продавець непродовольчих товарів 650 650 660 670 670 

Заплановані обсяги підготовки х 82 53 74 74 

кондитер 89 90 95 95 95 

Заплановані обсяги підготовки х 163 157 168 142 

токар 88 90 95 100 100 

Заплановані обсяги підготовки х 17 26 28 28 

верстатник деревообробних 

верстатів 
106 110 110 110 110 

Заплановані обсяги підготовки х 66 46 52 52 

оператор машинного доїння 32 35 35 35 35 

Заплановані обсяги підготовки х - - - - 

формувальники тіста, тістороби 49 50 50 50 50 

Заплановані обсяги підготовки х 21 25 30 30 

електромонтер з ремонту та 

обслуговування устаткування 
247 245 245 250 250 

Заплановані обсяги підготовки х 15 69 48 76 

слюсар з механоскладальних робіт 137 130 135 135 140 

Заплановані обсяги підготовки х 26 25 30 30 
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продовження табл. 6. 
 

1 2 3 4 5 6 

фрезерувальник 33 35 35 40 40 

Заплановані обсяги підготовки х - - - - 

складальник взуття 23 25 27 30 30 

Заплановані обсяги підготовки х - - - - 

комплектувальник меблів 15 20 20 25 25 

Заплановані обсяги підготовки х - - - - 

охоронник 688 690 700 700 700 

Заплановані обсяги підготовки х 26 26 26 26 

пекар 89 90 95 95 95 

Заплановані обсяги підготовки х 21 25 30 30 

слюсар із складання металевих 

конструкцій 
44 45 50 50 50 

Заплановані обсяги підготовки х - - - - 

офіціант 110 115 115 115 115 

Заплановані обсяги підготовки х 44 54 56 56 

розкрійник 14 15 15 15 15 

Заплановані обсяги підготовки х - - - - 

кухар 529 530 530 530 535 

Заплановані обсяги підготовки х 229 265 264 235 

слюсар з ремонту автомобілів 86 90 95 95 100 

Заплановані обсяги підготовки х 229 236 181 177 

рамник 48 50 50 50 50 

Заплановані обсяги підготовки х - - - - 

пресувальник сиру 25 30 35 35 40 

Заплановані обсяги підготовки х - - - - 

налагоджувальник верстатів з ЧПК 29 30 30 35 35 

Заплановані обсяги підготовки х 44 13 15 27 

лаборант хіміко-бактеріологічного 

аналізу 
39 40 40 40 40 

Заплановані обсяги підготовки х - 21 46 50 

електрогазозварник 272 275 275 275 280 

Заплановані обсяги підготовки х 92 63 83 79 

 

Як видно з таблиці 6, значно меншими за потребу обсяги підготовки 

кадрів плануються за професіями: тракторист-машиніст сільськогоспо-

дарського виробництва, швачка, водій автотранспортних засобів, продавець, 

охоронник, тваринник. Потреба у кухарях, пекарях, офіціантах за рахунок 

додавання вакансій підприємств та організацій, які не брали участі в 

опитуванні, стала також більшою за обсяги підготовки кадрів за цими 

професіями.  

Взагалі у середньостроковій перспективі не планується підготовка за 

професіями: оператор машинного доїння, фрезерувальник, складальник верху 

взуття, комплектувальник меблів, слюсар зі складання металевих 

конструкцій, рамник, пресувальник сиру. А вакансії для них є постійно: 
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фрезерувальник – 35-40 вакансій на рік, слюсар зі складання металевих 

конструкцій – 50 вакансій на рік, рамник – 50 вакансій на рік, пресувальник 

сиру – 35-40 осіб вакансій на рік. 

При цьому, обсяги підготовки за професією «слюсар з ремонту 

автомобілів» та «кондитер» майже вдвічі перевищують кількість вакансій за 

цими професіями.  

Також, співставляючи дані управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації щодо запланованих обсягів підготовки кадрів з 

даними обласного центру зайнятості стосовно попиту на робітничі професії, 

встановлено, що обсяги підготовки кадрів за професіями перукар (перукар-

модел’єр), візажист, фотограф, флорист, оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення, касир в банку, виробник художніх виробів з лози, 

значно перевищують відповідні обсяги попиту. Наприклад, вакансій 

фотографів у 2016 році було усього 3, а обсяг їх підготовки запланований на 

рівні 30 осіб у 2017-2020 роках. Флористів – не більше 10 вакансій щороку, а 

готується – 25 осіб. Перукарів – вдвічі більше за попит підприємств у кадрах.  

Таким чином, напрями і обсяги підготовки кадрів потребують 

збалансування з реальними потребами роботодавців, особливо в умовах 

зміни порядку фінансування закладів професійно-технічної освіти.  
 

Результати аналізу відповідей роботодавців на питання інформаційного 

блоку засвідчили, що кожен четвертий суб’єкт господарювання не забезпечує 

підвищення кваліфікації власних працівників та кожний другий роботодавець 

робить це на власному підприємстві (рис.4). У навчальних закладах області 

підвищують кваліфікацію працівники лише 23% опитаних підприємств. 

23

49

28

   У навчальних

закладах галузевого

спрямування

   На підприємстві    Не відбувається

 
Рис. 4. Результати відповідей роботодавців на питання щодо місця проведення 

підвищення кваліфікації працівників, (у % до загальної кількості) 
 

Кожен другий роботодавець готовий надати робочі місця для 

проходження виробничої або технологічної практики учнями та студентами 

при тому, що третина підприємств не має такої можливості, або не бажає 

цього робити, та п’ята частина опитаних вагались відповісти на дане питання 

(рис. 5).  
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Так Ні Вагаюсь відповісти

 
Рис. 5. Результати відповідей роботодавців на питання про  можливість надання 

робочих місць для проходження виробничої або технологічної практики для учнів 

та/або студентів, (у % до загальної кількості) 

Переважно негативно роботодавці відреагували на пропозицію 

укладення тристоронної угоди з навчальним закладом, учнем чи студентом 

для гарантованого їх працевлаштування після навчання. Майже 4/5 з числа 

опитаних респондентів або не виявили бажання цього робити, або вагались 

відповісти на це питання (рис. 6.). 
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Рис. 6. Результати відповідей роботодавців на питання щодо готовності  укласти 

тристоронню угоду з навчальним закладом, учнем чи студентом для  їх 

працевлаштування після закінчення навчання, (у % до загальної кількості) 

Такі дані є свідченням небажання роботодавців нести відповідальність 

за умовами угоди, в тому числі із забезпечення належних умов організації 

робочих місць для проходження практики, та неможливістю точно 
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спрогнозувати власну потребу у кадрах через тривалий час підготовки 

фахівця.  

При цьому, більшість роботодавців задоволені рівнем знань, умінь, 

навичків, які отримують випускники навчальних закладів під час навчання, 

що свідчить про те, що небажання укладати трьохсторонню угоду пов’язано з 

іншими чинниками, ніж якість підготовки кадрів. 

66

20

14

Переважно

задоволений (а)

Ні, не задоволений (а) Виспукники не

працевлаштовувались 

 
Рис. 7. Результати відповідей роботодавців на питання щодо задоволення 

знаннями та вміннями випускників вищих та професійно-технічних навчальних 

закладів, які отримали перше робоче місце на підприємстві, (у % до загальної 

кількості) 

Проте 14% з числа опитаних заявили, що випускники навчальних 

закладів до них не працевлаштовувались. Здебільшого це фізичні особи – 

підприємці, однак є й підприємства, які тривалий час діють у секторах 

пріоритетного розвитку. 

Питання підвищення оплати праці на підприємствах залишається 

акутальним для Чернігівської області та результати опитування не обіцяють 

випускникам навчальних закладів високих доходів, що є чинником зростання 

трудової міграції та неформальної зайнятості серед молоді. 

За даними опитування, майже 2/3 роботодавців готові запропонувати 

випускникам лише мінімальну заробітну плату при працевлаштуванні на 

роботу, 25% роботодавців – середню заробітну плату за професією та 12% - 

наближену до середньої заробітної плати по області. 
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Рис. 8. Результати відповідей роботодавців на питання щодо рівня заробітної 

плати, який вони готові встановлювати випускникам вищих та професійно-

технічних навчальних закладів при прийомі на роботу , (у % до загальної кількості) 

Ці дані свідчать про недостатню конкурентоспроможність підприємств 

Чернігівської області у питаннях оплати праці навіть в умовах значного 

кадрового дефіциту та ризик втратити найбільш активну частину трудового 

потенціалу у разі збереження низького рівня оплати праці.  

Також у цьому блоці респонденти надали пропозиції з питань 

удосконалення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді та 

безробітного населення, які були враховані у розділі ІІ цього звіту. 

 

 

1.4. Проведення фокус – груп 

 

Результати проведеного дослідження та оперативні підсумки 

анкетування роботодавців були апробовані у ході проведення фокус-груп 

(групових інтерв’ю у вигляді розмови декількох респондентів на задану 

тематику) з роботодавцями, керівниками їх організацій та об’єднань і 

представниками влади. 

У січні – березні 2017 року було вивчено думку роботодавців щодо 

проблем, які існують на ринку праці, під час проведення 5 фокус-груп, у тому 

числі:  

- 19 січня 2017 р. у м. Чернігові, у приміщенні Чернігівської обласної 

державної адміністрації, за участю заступника голови – керівника апарату 

облдержадміністрації Романової Н.А., 15 роботодавців області, керівників 

обласного об’єднання підприємств малого і середнього бізнесу «Фортеця», 

обласної організації роботодавців та підприємців «Чернігівщина» та 

Чернігівського обласного об’єднання організацій роботодавців; 
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- 2 лютого 2017 р. у м. Ніжині, у приміщенні Ніжинської міської ради, 

за участю народного депутата України Кодоли О.М., Ніжинського міського 

голови, голови Ніжинської обласної державної адміністрації, 12 роботодавців 

міста Ніжина та Ніжинського району; 

- 21 лютого 2017 р. м. Мена, у приміщенні Менської районної 

державної адміністрації, за участю заступника голови Менської районної 

державної адміністрації та 18 роботодавців району; 

- 28 лютого 2017 року у м. Бахмачі, у приміщенні Бахмацької районної 

ради, за участю голови Бахмацької районної ради, заступника голови 

Бахмацької районної державної адміністрації та 12 роботодавців району;  

- 15 березня 2017 року у м. Прилуки, у приміщенні Прилуцького 

професійного ліцею, за участю заступника голови Прилуцької райнної ради, 

19 роботодавців міста Прилук та Прилуцького району.  

У ході проведення зазначених заходів були напрацьовані пропозиції 

щодо збалансування обягів і напрямів підготовки кадрів відповідно до потреб 

економіки та ринку праці, удосконалення профорієнтаційної роботи з 

учнівською молоддю та безробітним населенням, які були враховані у  

розділі ІІ, висновках та рекомендаціях до цього звіту. 
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ІІ. Пропозиції щодо удосконалення профорієнтаційної роботи  

з молоддю та безробітним населенням 

 

З метою створення сприятливих умов для професійної самореалізації 

молоді та запобігання молодіжному безробіттю шляхом проведення 

системної роботи з професійної орієнтації молоді, яка спрямована на 

стимулювання раціональної, продуктивної і вільно обраної зайнятості, 

професійного самовизначення, формування відповідального ставлення до 

планування професійної кар'єри, у грудні 2016 року була розроблена і 

прийнята Програма професійної орієнтації молоді на здобуття актуальних на 

ринку праці професій та спеціальностей. 

Ії реалізація покладена на обласний центр зайнятості, Управління 

освіти і науки обласної державної адміністрації, Департамент сім’ї, молоді і 

спорту обласної державної адміністрації та Чернігівське обласне об’єднання 

організацій роботодавців, відповідно до укладеного Меморандуму про 

співробітництво і партнерство від 15 грудня 2016 р. та плану відповідних 

заходів на 2017-2018 роки. 

Програма передбачає досягнення наступних цілей та спрямована на 

виконання наступних завдань: 

- створення передумов для професійної самореалізації молоді та 

запобігання молодіжному безробіттю шляхом проведення системної 

профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді, спрямованої на 

формування позитивної мотивації до набуття професій та спеціальностей, які 

користуються сталим попитом на ринку праці; 

- відновлення престижу робітничих професій, зменшення професійного 

дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили на ринку праці та 

оптимізація процесу розподілу трудових ресурсів шляхом їх поповнення 

молодими кваліфікованими кадрами; 

- залучення роботодавців до професійної орієнтації учнівської молоді, 

посилення їх ролі у формуванні трудових ресурсів з урахуванням поточних 

та перспективних потреб регіонального ринку праці та економіки;  

- надання учням загальноосвітніх навчальних закладів (далі – ЗНЗ) 

інформаційної та консультативної допомоги щодо вибору професії та шляхів 

її здобуття  відповідно до професійних інтересів, нахилів, здібностей, стану 

здоров'я учнів з урахуванням потреб ринку праці, перспектив його розвитку 

та вимог сучасного виробництва; 

- забезпечення інформування батьків учнів ЗНЗ, широких верств 

населення щодо важливості усвідомленого вибору майбутньої професії, як 

важливої складової життєвого успіху та самореалізації особи; 

- постійна модернізація системи професійної орієнтації учнівської 

молоді на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей, 

забезпечення комплексного підходу до діяльності у сфері професійної 

орієнтації, посилення її соціально-економічної спрямованості; 
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- посилення взаємодії сторін соціального партнерства щодо 

збалансування обсягів та напрямів підготовки кадрів відповідно до потреб 

економіки та ринку праці. 

План реалізації Програми включає ряд заходів, які були обговоренні під 

час засідання тимчасової робочої групи 16.01.2017 р., фокус-груп у містах та 

районах області, зустрічах з роботодавцями та керівниками навчальних 

закладів, а також запропоновані членами робочої групи. Учасниками цих 

заходів  неодноразово наголошувалось на необхідності відновлення престижу 

робітничих професій та спрямування основного вектору профорієнтаційної 

роботи саме на здобуття молоддю професій, актуальних на ринку праці.  

Позитивні відгуки отримали пропозиції, які передбачається 

реалізовувати закладами освіти, центрами зайнятості із залученням, 

роботодавців, громадськості та інших зацікавлених сторін. Зокрема:  

- надання інформаційних послуг учнівській молоді з орієнтації на актуальні 

на ринку праці професії шляхом проведення Днів відкритих дверей центрів 

зайнятості для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, залучення учнів до 

участі у профорієнтаційних заходах: акціях «Випускник», ярмарках професій, 

презентаціях професій та навчальних закладів; 

- забезпечення проведення профорієнтаційних уроків, семінарів, 

тренінгів, курсів та інших занять з профорієнтаційної тематики для учнів 

ЗНЗ, в тому числі організація профорієнтаційних уроків, семінарів-тренінгів 

на тему «Оберемо професію разом»,  семінарів-практикумів та інших заходів 

з метою формування у молоді свідомого підходу до  вибору професії; 

- розширення поінформованості учнів ЗНЗ з питань професійного 

самовизначення, розширення уявлень про сучасний світ професій, 

підвищення мотивації до праці та престижу робітничих професій через 

проведення профорієнтаційних інтерактивних змагально-мотиваційних 

заходів; забезпечення організації та проведення змагально-мотиваційних 

заходів з профорієнтаційної тематики (вікторини, конкурси, квести тощо); 

проведення конкурсів дитячого малюнка «Професія моєї мрії» за участю 

учнів молодших та середніх класів; проведення інтерактивних 

профорієнтаційних заходів пізнавально-ігрового характеру в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку в період літніх шкільних канікул; організація 

виступів профорієнтаційних бригад учнів професійно-технічних навчальних 

закладів, тижнів професій, гуртків технічної творчості тощо; 

- сприяння формуванню усвідомленого підходу до вибору професії та 

майбутнього місця працевлаштування шляхом організації профорієнтаційних 

екскурсій для учнівської молоді на підприємства, установи та організації, 

організації зустрічей з наставниками, ознайомлення з виробничим процесом 

та досягненнями висококваліфікованих робітників; 

- ознайомлення учнів ЗНЗ з професійно-технічними навчальними 

закладами, їх навчальною та матеріально-технічною базою, організація 

відвідувань навчальних закладів з метою ознайомлення з професіями, за 

якими здійснюється підготовка та сприяння в організації екскурсій учнів ЗНЗ 
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на виставки технічної та художньої творчості учнів професійно-технічних 

навчальних закладів; 

- проведення гурткової та факультативної роботи з учнівською 

молоддю з питань її професійної орієнтації, організація підготовки учнівської 

молоді до професійного самовизначення з робітничих професій на уроках 

трудового навчання, у тому числі на базі міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів; 

- проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи з батьками учнів 

випускних класів щодо профорієнтації молоді, потреб ринку праці в 

кваліфікованих робітниках та спеціалістах, соціальних послуг служби зайнятості 

та профінформаційних семінарів з метою інформування батьків про потреби 

ринку праці, правил успішного вибору молоддю майбутньої професії та 

перспектив працевлаштування; 

- забезпечення інформування учнів, їх батьків та педагогічних 

працівників ЗНЗ про сучасні інтерактивні засоби вибору професії та пошуку 

роботи, зокрема Інтернет-сторінок Державного та Чернігівського обласного 

центрів зайнятості, інтерактивного Інтернет-порталу «Труд», молодіжного 

Інтернет-ресурсу «Моя кар’єра» та ін. з метою отримання інформації щодо 

вибору професії, пошуку легальної роботи та соціальних послуг державної 

служби зайнятості; 

- сприяння визначенню професійних інтересів, нахилів та здібностей 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів до певної сфери професійної 

діяльності та конкретних професій чи спеціальностей шляхом проведення 

профдіагностичного обстеження професійних нахилів та здібностей учнів ЗНЗ із 

застосуванням комп’ютерних тестових методик, АРМ «Профконсультант», 

тестування  за методикою «Магеллано-Університет» тощо та надання 

індивідуальних консультацій учням ЗНЗ щодо вибору сфери професійної 

діяльності за результатами профдіагностичного обстеження їх професійних 

нахилів і здібностей та відповідно до потреб ринку праці; 

- виявлення професійних нахилів та намірів учнів випускних класів 

ЗНЗ щодо вибору ними професії (спеціальності) та шляхів її здобуття через 

здійснення моніторингу професійних намірів учнів 9-х та 11-х класів ЗНЗ 

області шляхом проведення опитування щодо вибору майбутньої професії 

(спеціальності), навчального закладу та аналізу результатів вступу 

випускників ЗНЗ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів і  

звернень випускників ЗНЗ, які не продовжили навчання, до центрів зайнятості 

з метою пошуку роботи. 

Запропоновані заходи з реалізації Програми професійної орієнтації 

молоді були в основному схвалені роботодавцями. Отже, успішна їх 

реалізація у контексті виконання Програми, де визначені конкретні завдання 

та виконавці за напрямками діяльності, буде сприяти відновленню престижу 

робітничих професій та збільшенню обсягів працевлаштування молодих 

кваліфікованих працівників на підприємствах області. 

У ході проведення опитування і фокус-груп роботодавці та експерти 

запропонували і оцінили ряд заходів, спрямованих на удосконалення 
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профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді. У результаті були 

виявлені ефективні та необхідні до впровадження пропозиції (рис. 9). 
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Здійснювати виїзні консу льту вання сільської у чнівської молоді щодо

питань професійного самовизначення 

Відновити діяльність кадрових слу жб ПОУ з акцентом на в ідборі

молоді для працевлашту вання після навчання

Частіше проводити тренінги "Обери професію. Поради слу жби

зайнятості" для у чнів  9-11 класів

Створити у  центрах зайнятості та закладах осв іти кадрового

резерву  серед у чнів  ПТНЗ та сту дентів  ВНЗ

Посилити взаємодію між роботодавцями, ЦЗ та навчальними

закладами з питань організації профорієнтаційних заходів

Проводити інф-роз. роботу  серед батьків  у чнів  ЗНЗ щодо попиту  та

пропозиції оплати праці за робітничими професіями

Забезечити виховання су млінного в ідношення молоді до праці

Забезпечити приведення матеріально-технічної бази навчальних

закладів  до су часних стандартів

Постійно у  засобах масової інформації рекламу вати робітничі

професії, розміщу вати інформацію про потребу  у  кадрах та зарплату

Створення інтернет сторінки про професії, навчальні заклади, в  яких

їх можна отримати, та роботодавців , що мають потребу

Проводити профінформаційні у роки в  ЗНЗ із застосу ванням тестових

методик виявлення схильностей молоді до в ідпов ідних професій

Запрошу вати до шкіл представників  бізнесу  для проведення

презентації підприємства

Проводити ярмарки професій та семінар "Презентація професії" для

у чнів  у сіх в ікових гру п

Організову вати професіографічні екску рсії та дні в ідкритих дверей на

підпр-в і для ознайомлення у чнів  ЗНЗ з особливостями виробництва

 
Рис. 9. Пропозиції по удосконаленню профорієнтаційної роботи серед учнівської 

молоді, (% до загальної кількості підтриманих пропозицій) 

Дані, представлені на рис 9, підтверджують ефективність проведення 

професіографічних екскурсій та Днів відкритих дверей на виробництві для 

учнів ЗНЗ. Для підвищення ефективності виконання цього заходу необхідно 

поєднання зусиль управлінь та відділів освіти і науки у містах та районах 

області, базових центрів зайнятості та роботодавців. 

Ярмарки професій та семінари «Презентація професій» пропонується 

проводити для усіх вікових груп учнів ЗНЗ з метою формування уявлення 

про престижність та актуальність професій на ринку праці. Також висловлена 

пропозиція щодо запрошення роботодавців для проведення презентації 

власного підприємства у навчальних закладах з метою зміни уявлення про 

організацію сучасного виробництва та умов праці. 

Цікавими виявились поради щодо забезпечення інформаційної 

підтримки профорієнтаційної роботи шляхом створення інтернет-сторінки 
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про світ професій, каталогу навчальних закладів та напрямів підготовки  

кадрів, а також роботодавців, які мають постійну потребу у кадрах за 

відповідними професіями. Більшість опитаних відзначили ефективність 

створення рекламних сюжетів про робітничі професії, відео-вакансій, відео-

презентацій роботодавців та їх постійну трансляцію в ефірі обласних медіа. 

Реалізація цих заходів потребує додаткового фінансового ресурсу та можлива 

у рамках окремого проекту.   

Серед інших заходів експерти відмічають забезпечення приведення 

матеріально-технічної бази навчальних закладів області у відповідність до 

вимог сучасного виробництва, що має додатково мотивувати молодь до 

вступу до них. Також опитувані вважають за необхідне продовження 

обласним центром зайнятості роботи щодо створення кадрового резерву 

серед випускників професійно-технічних навчальних закладів шляхом 

організації відео-презентації учнів роботодавцям. Таку базу кадрового 

резерву пропонується створити і у професійно-технічних навчальних 

закладах. Роботодавці також відмітили доцільність переорієнтації діяльності 

кадрових служб підприємств на профорієнтаційну роботу, відбір молодих 

фахівців – учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів 

вищих навчальних закладів з подальшим їх працевлаштуванням на 

підприємство. 

Декілька порад були надані роботодавцями та експертами з приводу 

профорієнтації безробітних, які проводяться обланим та базовими центрами 

зайнятості (рис. 10). 
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безробітних на професії, які користуються попитом
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Рис. 10. Пропозиції по удосконаленню профорієнтаційної роботи з безробітними, 

(питома вага до загальної кількості підтриманих пропозицій) 
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Як і у випадку з профорієнтацією молоді, експерти вважають 

ефективним профорієнтаційним заходом для безробітних - проведення Днів 

відкритих дверей, міні-ярмарків вакансій на підприємствах та презентацій 

роботодавців (рис. 10). Внесена пропозиція щодо необхідності продовження 

роботи з проведення постійно діючих ярмарків вакансій у приміщеннях 

центрів зайнятості для підприємств, які мають постійну потребу у кадрах. 
Нова послуга служби зайнятості – створення інтернет-бази резюме 

безробітних отримала підпримку респондентів завдяки успішним прикладам 

її використання, рекомендовано розширити цю базу, інформувати про її 

наявність та можливості роботодавців. 

Під час профорієнтаційних та профінформаційних заходів експерти 

вбачають доцільним здійснення корекції професійного самовизначення 

безробітних на професії, які користуються попитом на ринку праці, 

проводити ці заходи з використанням профдіагностичних методик та на 

прикладах показувати можливість ґідного заробітку за робітничими 

професіями. 

Частина роботодаців вважає необхідним внесення змін до 

законодавства щодо перегляду розміру допомоги по безробіттю задля 

підсилення мотивації безробітних громадян до праці та запровадження 

постійного телефонного інформування безробітних, зареєстрованих у 

центрах зайнятості, про наявність вакансій. 

Ці пропозиції будуть враховані обласним центром зайнятості при 

плануванні проведення профорієнтаційних заходів та коригуванні програм 

семінарів та тренингів для громадян, що перебувають на обліку як безробітні. 
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Висновки та рекомендації 
 

 

Аналіз отриманих результатів дослідження дозволяє тимчасовій 

робочій групі з організації прогнозування попиту на ринку праці та 

удосконалення напрямів профорієнтаційної роботи зробити наступні 

висновки: 

1. Пріоритетні для Чернігівської області сектори економіки, які були 

визначені робочої групою, зокрема переробна, легка, текстильна 

промисловість, машинобудування, сільськогосподарське виробництво, 

торгівля та громадське харчування у середньостроковій перспективі 

збережуть позитивну динаміку розвитку.   

2. Обсяги підготовки кваліфікованих кадрів в області є недостатньо 

збалансованими з потребами економіки, що, зокрема, спричиняє 

невідповідність між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці та 

потребує забезпечення системності профорієнтаційної роботи з молоддю та 

безробітним населенням. 

3. Переважним попитом серед роботодавців області користуються 

кваліфіковані робітничі кадри, працівники «з інструментом», що обумовлює 

необхідність переорієнтації профорієнтаційної роботи на здобуття молоддю 

саме цих професій та збільшення обсягів підготовки відповідних кадрів у 

професійно-технічних навчальних закладах. У той же час, падіння у 

суспільстві престижу робітничих професій на фоні несприятливої 

демографічної ситуації та інших чинників негативно впливає на бажання 

молоді здобувати освіту у професійно-технічних закладах освіти. 

4. Процес працевлаштування випускників навчальних закладів 

ускладнюється невідповідністю якості підготовки кадрів вимогам 

роботодавців, невисоким рівнем матеріально-технічної бази закладів та 

небажанням роботодавців укладати тристоронні угоди з навчальними 

закладами, учнями професійно-технічих та студентами вищих навчальних 

закладів про їх працевлаштування після навчання. 

5. У найближчій перспективі роботодавці не планують внесення 

суттєвих змін до рівня оплати праці молодих кваліфікованих працівників - 

випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, переважно 

пропонуючи їм заробітну плату на розмірі законодавчо встановленого 

мінімуму, що спричиняє подальше поширення обсягів тіньової зайнятості та 

трудової міграції. 

6. Система професійної орієнтації учнівської молоді та безробітних 

громадян потребує значного удосконалення з урахуванням необхідності 

підготовки відповідних фахівців для проведення цієї роботи, її матеріально-

технічного і методичного забезпечення та зацікавленості у ефективності цієї 

роботи. Пропозиції роботодавців та експертів з підвищення результативності 

профорієнтаційної роботи потребують врахування у практичній діяльності 

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, обласного центру 

зайнятості, роботодавців, інших сторін. 
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З огляду на вищенаведені висновки, тимчасова робоча група з 

організації прогнозування попиту на ринку праці та удосконалення напрямів 

профорієнтаційної роботи, вважає за доцільне рекомендувати: 
 

1. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації: 

1.1. Максимально збалансувати обсяги підготовки кваліфікованих 

робітничих кадрів у відповідності до потреб економіки та ринку праці на 

підставі результатів цього дослідження; 

1.2. Відпрацювати можливості збільшення обсягів підготовки кадрів за 

професіями: швачка, тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва, охоронник, продавець продовольчих та непродовольчих товарів 

та організації підготовки кадрів за професіями, за якими не здійснюється 

підготовка кадрів: фрезерувальник, слюсар зі складання металевих 

конструкцій, рамник, складальник взуття та верху взяття, комплектувальник 

меблів, оператор машинного доїння та іншими. 

1.3. Покласти результати цього дослідження в основу формування 

регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів; 

1.4. Внести пропозиції щодо приведення матеріально-технічної бази 

професійно-технічних навчальних закладів у відповідність до вимог 

сучасного виробництва з урахуванням можливостей обласного і місцевих 

бюджетів, обґрунтувати можливі варіанти їх укрупнення та ефективного 

використання. 

1.5. Активізувати профорієнтаційну роботу з учнівською молоддю, 

спрямовану на оволодіння робітничими професіями, які затребувані на 

сучасному ринку праці. Зокрема організовувати професіографічні екскурсії 

для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на підприємства, які мають 

потребу у кадрах та перспективи розвитку. 

 1.6. Узгоджувати навчальні плани та програми з потребами 

роботодавців. Враховуючи, що роботодавці переважно згодні надати робочі 

місця для проходження учнями та студентами виробничої або технологічної 

практики, розглянути можливості збільшення тривалості виробничої 

практики на підприємствах та скорочення загального терміну підготовки 

кадрів. При організації навчання дорослого населення ширше застосовувати 

вхідне підтвердження наявних компетенцій та враховувати його результати 

при розробці робочих навчальних планів за скороченими термінами. 

 1.7. Вивчити питання залучення працівників підприємств, де не 

відбувається підвищення кваліфікації працівників, до її проходження у 

навчальних закладах області, що мають відповідні ліцензії. 

 1.8. Спільно з роботодавцями відпрацювати пропозиції до 

трьохсоронніх угод між роботодавцями, навчальними закладами, учнями або 

студентами щодо працевлаштування після проходження навчання, з метою 

усунення протиріч щодо їх підписання. 

1.9.  Виявити можливості щодо запровадження в регіоні дуальної 

системи професійної підготовки, долучитись до Всеукраїнського 

експерименту по запровадженню такої системи підготовки. 



 37 

2. Обласному центру зайнятості:  

 2.1. Організувати системну роботу по отриманню від роботодавців 

перспективних вакансій, заявлених у ході опитування, та спланувати 

проведення професійного навчання необхідних кадрів з числа безробітних 

громадян для заповлення перспективних вакансій. 

2.2. Здійснити на підприємствах, де, за даними опитування, 

заплановано вивільнення працівників, інформаційні, превентивні та 

адаптаційні заходи з метою пом’якшення соціальної напруженості у ситуації 

запланованого вивільнення; 

 2.3. Врахувати в практичній роботі рекомендації експертів щодо 

удосконалення профорієнтаціної роботи з учнівською молоддю та 

безробітними громадянами, переглянути напрямки і оновити підходи до 

проведення профорієнтаційних заходів.  

 2.4.   Розглянути можливість залучення фінансових ресурсів Фонду 

загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, 

роботодавців, інших джерел на розробку та розміщення у засобах масової 

інформації реклами робітничих професій, відео-вакансій, презентацій 

роботодавців, які мають перспективи розвитку.  

2.5. Здійснювати інформування роботодавців про зміни у законодавстві 

та нові можливості служби зайнятості стосовно підготовки кадрів і 

забезпечення зайнятості безробітних громадян. 

2.6. Внести пропозиції Державній службі зайнятості (Центральному 

апарату) щодо удосконалення Законів України «Про зайнятість населення» та 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на 

випадок безробіття» в частині перегляду рівня матеріального забезпечення 

безробітних та інших заходів з мотивації безробітних до праці.   

 

3. Обласному центру зайнятості, Управлінню освіти і науки обласної 

державної адміністрації, роботодавцям та соціальним партнерам  

забезпечити виконання Плану заходів з реалізації Програми професійної 

орієнтації молоді на здобуття актуальних на ринку праці професій та 

спеціальностей на 2017-2018 рік, критерієм оцінки ефективності якого стане 

збільшення обсягів підготовки кадрів за робітничими професіями, та 

забезпечити прийняття відповідного плану заходів до 2020 р., з урахуванням 

пропозицій роботодавців і експертів.  

 

4. Департаменту економічного розвитку обасної державної 

адміністрації: 

4.1. Внести пропозиції до Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України щодо розробки методики прогнозування ринку праці для приведення 

обсягів і напрямів підготовки кадрів у відповідність до потреб економіки. 

4.2. Здійснювати моніторинг впровадження інвестиційних проектів, 

розширення та перепрофілювання підприємствами виробничих потужностей, 

які передбачають створення нових робочих місць, та щоквартально 

інформувати обласний центр зайнятості, Управління освіти і науки обласної 
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державної адміністрації для забезпечення оперативної підготовки необхідних 

кадрів. 

 

5. Роботодавцям області, їх об’єднанням та організаціям: 

5.1. Брати активну участь в організації профорієнтаційної роботи та 

професійного навчання, яку здійснюють навчальні заклади та центри 

зайнятості області. Ініціювати перед управліннями та відділами освіти у 

містах та районах області, базовими центрами зайнятості проведення 

профорієнтаційних та профінформаційних заходів за участю роботодавців; 

5.2. Узагальнити та поширити позитивний досвід роботодавців області 

щодо співпраці з професійно-технічними та вищими навчальними закладами 

із стимулювання молоді до працевлаштування на підприємствах області;  

5.3. Забезпечити переорієнтацію діяльності кадрових служб 

підприємств на проведення профорієнтаційної роботи, відбір молодих 

фахівців – учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів 

вищих навчальних закладів з подальшим їх працевлаштуванням на 

підприємства. 

5.4. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців 

про вплив низького рівня заробітної плати на поширення тіньової зайнятості 

та трудової міграції. Забезпечити створення гідних умов праці та її оплати на 

власних підприємствах, не допускати випадків неформальних трудових 

відносин.  

5.5. Розглянути можливість часткового фінансування створення та 

трансляції рекламних сюжетів, спрямованих на підвищення престижу 

робітничих професій.  

5.6. Сприяти відновленню системи періодичного підвищення 

кваліфікації кадрів, використовуючи можливості як самих підприємств, так і 

професійних навчальних закладів області всіх типів та форм власності. 

Використовувати для освоєння виробничих інновацій можливості мережі 

навчально-практичних центрів сучасних виробничих технологій, що створені 

на базі професійно-технічних навчальних закладів. 

5.7. Вносити пропозиції про згоду та наявні можливості запровадження 

дуальної системи освіти, що передбачає вивчення теоретичної підготовки на 

базі навчального закладу та практичної на базі підприємств, при укладанні 

договорів з навчальними закладами на підготовку кадрів. 

 

Висновки та пропозиції, зазначені у цьому звіті, носять 

рекомендаційний характер. Вони можуть бути використані у практичній 

діяльності зацікавлених підприємств установ і організацій, а також, за 

окремим рішенням керівництва обласної державної адміністрації, бути 

матеріалом для розробки прогнозів, програм та інших документів у сфері 

освіти та зайнятості населення. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

 

Потреба суб’єктів господарювання у кваліфікованій робочій силі у 2017 

році (за даними опитування роботодавців) 
 

Назва 

підприємства 

Професії (спеціальності), у 

яких існує потреба 

Потреба у 

кадрах у 

2017 році, 

одиниць  

Заробітна 

плата, грн 

1 2 3 4 

Бахмацький район 

СТОВ "Прогрес"  тракторист - машиніст с/г 

виробництва 

7 3500 

водій автотранспортних засобів 5 3500 

Кухар 3 3200 

Токар 2 3600 

ПП "Гетьманське"  Тваринник 20 4000 

Дояр 6 5200 

водій автотранспортних засобів 2 

 

4000 

тракторист - машиніст с/г 

виробництва 

2 4000 

ПП "Нафто-Газ 

Сервіс"  

оператор заправних станцій 24 4500 

Бобровицький район 

ТОВ "Земля і Воля"  тракторист - машиніст с/г 

виробництва 

51 
3900 

водій автотранспортних засобів 42 3800 

слюсар-ремонтник 18 3500 

ТОВ "Наташа - 

Агро"  

водій автотранспортних засобів 10 5000 

тракторист - машиніст с/г 

виробництва 

10 
5000 

Агроном 3 5000 

механік сільськогосподарсько-

го виробництва 

2 
5000 

Борзнянський район 

ТОВ 

"Чернігівський 

елеватор" 

апаратник оброблення зерна 2 3200 

помічник техніка – лаборанта 2 3200 

майстер зміни 1 3300 

тракторист - машиніст с/г 

виробництва 

1 
3200 

ТОВ "Прохорське" водій автотранспортних засобів 10 3200 

тракторист - машиніст с/г 

виробництва 

10 
3200 

водій вантажного автомобіля 1 3200 
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Варвинський район 

СТОВ "Дружба - 

Нова"  

тракторист - машиніст с/г 

виробництва 

5 
6500 

водій категорії D, E 4 4500 

Агроном 2 6000 

Електрик 2 4000 

машиніст крану 1 4000 

Городнянський район 

СТОВ "Родина" Агроном 1 5000 

головний інженер 1 5000 

Дояр 2 3200 

керуючий фермою 1 5000 

Ічнянський район 

СТОВ "Інтер" водій автотранспортних засобів 5 4000 

тракторист - машиніст с/г 

виробництва 
5 4500 

ПОСП "Хлібороб" Обліковець 1 3500 

оператор машинного доїння 2 3600 

слюсар-ремонтник 1 4000 

Тваринник 2 3500 

тракторист - машиніст с/г 

виробництва 
2 3500 

ПАТ "Ічнянський 

завод сухого 

молока і масла" 

водій автотранспортних засобів 

категорій С, Е 5 4700 

Козелецький район 

Філія ТОВ "Рекс 

Шуз Мейкерз" 

складальник взуття 
30 3400 

ТОВ "Форнетті - 

Україна" 

водій автотранспортних засобів 2 4500 

електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

2 4500 

слюсар - електрик з 

обслуговування та ремонту 

електроустаткування 

2 4500 

Технолог 1 5000 

Коропський район 

ДП "Коропський 

Сирзавод"  

Сиророб 5 3200 

головний інженер 1 3500 

Енергетик 1 3200 

завідувач складу 1 3200 

Корюківський район 

ПСП “Рекорд” Тваринник 2 3200 

Кухар 2 3200 

ПСП "Злагода" Електрик 2 3200 

ветеринарний лікар 1 4200 

Зоотехнік 1 3850 
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ПП  

"Лаверна Трейдінг" 

слюсар з ремонту автомобілів 
8 4000 

Куликівський район 

СФГ "Колос" водій автотранспортних засобів 2 3200 

тракторист - машиніст с/г 

виробництва 
2 3200 

завідувач складу 1 3200 

оператор котельні 1 3200 

СТОВ "Льонок" Провізор 2 4000 

менеджер - товарознавець 1 3800 

продавець непродовольчих 

товарів 
3 3600 

Бухгалтер 1 3600 

ПрАТ "Куликівське 

молоко" 

апаратник по виробництву 

кисломолочної продукції 
2 3200 

водій автотранспортних засобів 

(вантажні автомобілі) 
2 3200 

Електрогазозварник 1 3200 

слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування 
1 

3200 

 

Менський район 

ТОВ "Агроресурс 

2006"  

тракторист - машиніст с/г 

виробництва 
10 3200 

водій автотранспортних засобів 6 3200 

апаратник оброблення зерна 3 3200 

Філія "Менський 

сир" ПФК 

Прометей" 

пресувальник сиру 6 3200 

формувальник сиру 
4 3200 

Ніжинський район 

ТОВ "Агрофірма 

"Лосинівська"  

водій автотранспортних засобів 10 3200 

тракторист - машиніст с/г 

виробництва 
10 3200 

Охоронник 3 3200 

СПОП "Ксена" тракторист - машиніст с/г 

виробництва 
10 4000 

водій автотранспортних засобів 7 4000 

Агроном 1 4000 

Інженер 1 5000 

ТОВ "Магнат" тракторист - машиніст с/г 

виробництва 
15 5000 

водій автотранспортних засобів 6 4000 

Новгород – Сіверський район 

ПП "Н-Сіверські 

аграрні інвестиції" 

тракторист - машиніст с/г 

виробництва 
5 4500 

верстатник деревообробних 

верстатів 
4 3200 

ТОВ "Переможець" тракторист - машиніст с/г 4 3200 
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виробництва 

водій автотранспортних засобів 2 3200 

Носівський район 

ТОВ "Носівський 

цукровий завод" 

машиніст вантажних машин та 

механізмів 
4 4625 

Вагар 3 3436 

апаратник оброблення зерна 2 4045 

водій автотранспортних засобів 

категорії С 
2 4068 

електрогазозваники 4 та 5 

розрядів 

2 

 
4340 - 5000 

машиніст зернових 

навантажувально-

розвантажувальних машин 4 та 

5 розрядів 

2 4045 - 4625 

заступник директора з 

фінансово-економічної безпеки 
1 6132 

машиніст навантажувача 1 4045 

слюсар - електрик з 

обслуговування та ремонту 

електроустаткування 

1 4027 

технік – лаборант 1 3846 

Прилуцький район 

ТОВ Ліновицький 

цукровий комбінат 

"Красний"  

слюсар – ремонтник 19 3300 

водій автотранспортних засобів 15 3300 

електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

10 3300 

начальник зміни з виробництва 

цукру 
1 4200 

ТОВ «Пожмашина»  інженер – технолог 4 3743 

майстер дільниці 2 5518 

налагоджувальник верстатів з 

ЧПК 
2 4407 

оперетор верстатів з ЧПК 2 4321 

інженер – конструктор 1 4051 

ТОВ "Агрікор - 

Холдинг"  

водій автотранспортних засобів 20 4000 

тракторист - машиніст с/г 

виробництва 
20 6500 

електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

1 3500 

Ріпкинський район 

ТОВ "Україна" тракторист - машиніст с/г 

виробництва 
3 3200 

водій автотранспортних засобів 2 3200 

ФОП Москалець пекар 2 3200 
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продавець прод. товарів 2 3200 

Семенівський район 

ФОП Корольова продавець прод. товарів 5 3200 

бармен 2 3200 

бухгалтер 2 3200 

Сновський район 

ТОВ "Техсервіс"  токар 10 3200 

фрезерувальник 10 3200 

верстатник 3 3200 

електрогазозварник 2 3200 

Сосницький район 

СФГ  

"Лани Полісся" 

тракторист - машиніст с/г 

виробництва 
3 3200 

водій  

вантажного автомобіля 
2 3200 

Срібнянський район 

ТОВ "Обрій"  тракторист - машиніст с/г 

виробництва 
20 3200 

Водій 10 3200 

Кухар 2 3200 

Талалаївський район 

ТОВ "Понори" ветеринарний лікар 2 3200 

водій автотранспортних засобів 2 3200 

енергетик 2 3200 

лаборант молочного цеху 2 3200 

тракторист - машиніст с/г 

виробництва 
2 3200 

Чернігівський район 

ТОВ "Епіцентр К"  продавець непродовольчих 

товарів 
10 3300 

Касир 3 3300 

водій категорії В, С 1 3300 

слюсар з механоскладальних 

робіт 
1 3300 

водій автотранспортних засобів 2 3500 

ПП "Метол"  Швачка 10 4200 

Закрійник 2 4500 

менеджер зі збуту 2 3500 

майстер трикотажного цеху 1 5000 

м. Чернігів 

ТОВ 

"Чернігівський 

ковальський завод"  

слюсар – ремонтник 4 4000 

електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

3 4000 

коваль - штампувальник 3 5500 

Терміст 3 4200 

головний енергетик 2 6000 
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Токар 2 4500 

електрогазозварювальник 1 4500 

інженер з організації та 

нормування праці 
1 4000 

Фрезерувальник 1 4500 

ТОВ "Фірма 

"Континент"  

 

представник торговельний 15 3220 

Вантажник 10 3200 

Експедитор 10 3200 

водій навантажувача 2 3270 

ТОВ  

"Наша Булочка"  

 

формувальник тіста 3 3250 

укладальник - пакувальник 3 3250 

Кондитер 3 3250 

Пекар 2 3250 

ПрАТ 

"Чернігівський 

Автозавод"  

 

електрогазозварник на 

напівавтоматичних машинах 
5 6750 

маляр (на роботах не нижче 3 

класу небезпеки) 
3 6880 

слюсар з механоскладальних 

робіт 
3 5500 

слюсар зі скаладання металевих 

конструкцій 
3 6000 

Токар 2 5200 

ТОВ "Український 

кардан" 

Налагоджувальник верстатів з 

ЧПК 
3 3500 

Слюсар - ремонтник 3 3200 

Слюсар - інструментальник 1 3500 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування устаткування 
2 3200 

ПрАТ "Камвольно-

суконна компанія 

"Чексіл"  

в'язальник трикотажних 

виробів 
7 3850 

Прядильник 5 4200 

оператор чесального 

устаткування 
4 4500 

майстер газової котельні 4 4200 

слюсар – ремонтник 3 3400 

майстер виробничої діяльниці 2 5000 

обробник тканини 2 3500 

слюсар з контрольно-

вимірювальних приладів 
2 3400 

фарбувальник 2 4500 

апаратник апретування 1 3500 

головний метролог 1 5200 

електромонтер з ремонту та 

обслуговування устаткування 
1 4000 

заправник текстильного 

устаткування 
1 4000 

інженер – електронік 1 5200 
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слюсар – сантехнік 1 3400 

слюсар з ремонту устаткування 1 4000 

ПП "СеДаМ 

Маркет"  

касир торговельного залу 4 3200 

продавець продовольчих 

товарів 
3 3200 

Кондитер 2 3200 

Кухар 2 3200 

Охоронник 2 3200 

м. Ніжин 

ДП "Ніжинський 

комбінат 

хлібопродуктів"  

апаратник борошномельного 

виробництва 
5 3200 

слюсар – ремонтник 3 3200 

Електрогазозварник 2 3200 

електромонтер з ремонту та 

обслуговування устаткування 
1 3746 

технік – лаборант 1 3200 

Юрисконсульт 1 3277 

ТОВ "Техно Т" налагоджувальник верстатів з 

ЧПК 
2 4000 

Токар 3 4000 

Фрезерувальник 1 3900 

ТОВ "Ніжинський 

оптико-механічний 

завод" 

Металург 2 4000 

Токар 3 4000 

Електрик 2 4000 

Фрезерувальник 1 4000 

м. Новгород - Сіверський 

ДКП "Готель 

Слов'янський"  

офіціант 4 3200 

бармен 2 3200 

покоївка 2 3200 

м. Прилуки 

ТОВ "Алітоні"  швачка 30 4500 

ТОВ  

"Велес - Пром" 

швачка 7 3250 

розкрійник 2 3300 

механік з ремонту устаткування 1 3300 

слюсар – ремонтник 1 3300 

ТОВ "Прилуцький 

завод "Білкозин" 

водій навантажувача 1 3200 

електромонтер з ремонту та 

обслуговування устаткування 
1 4200 

машиніст крану 1 3750 

налагоджувальник верстатів з 

ЧПК 
1 4400 

ремонтник технологічного 

оснащення 
1 3900 

слюсар – ремонтник 1 3900 

слюсар з ремонту контрольно-

вимірювальних приладів 1 3500 



 46 

Додаток 2 

 

Потреба суб’єктів господарювання у кваліфікованій робочій силі у  

2018-2020 роках (за даними опитування роботодавців) 
  

Примітка: Умовні позначки у гр. «Заробітна плата»: 

МЗП –  мінімальна заробітна плата;  

СО – заробітна плата, наближена до середньої по області;  

СО –  середня заробітна плата по професії;  

З МЗП – зарплата, вища за три мінімальних заробітних плати  
 

Професія Назва підприємства 

Потреба у кадрах, ос. Заро-

бітна 

плата, 

грн 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

 

Бахмацький район 
 

тракторист – 

машиніст с/г 

виробництва 

ПОП "Зеленівське" 1 1 1 МЗП 

ПСП "Агродмитрівське" 10 7 5 МЗП 

ПСП "Пісківське" 3 2 3 МЗП 

ТОВ "Кальчинівське" 2 2 2 МЗП 

Філія "Батьківщина" СТОВ 

"Надія" 
1 1 1 МЗП 

ТОВ СП "Агродім" 1 1 1 МЗП 

СТОВ ім. Ватутіна 1 1 1 МЗП 

Всього: 19 15 14  

водій 

автотранпортних 

засобів 

ПОП "Зеленівське" 1 1 1 МЗП 

ПСП "Пісківське" 2 1 3 МЗП 

СТОВ "Злагода" 1 1  СП 

ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" 1 1  МЗП 

ТОВ "Кальчинівське" 2 2 2 МЗП 

ТОВ Укрєвробудплюс" 1 1  СП 

Філія "Батьківщина" СТОВ 

"Надія" 
1 1  МЗП 

СТОВ ім. Ватутіна 1 1 1 МЗП 

ФГ Булах 2 1 1 МЗП 

Всього: 12 10 8  

тваринник ТОВ Агрофірма ім. Шевченка 2 2 1 МЗП 

свинар СТОВ "Україна" 2 2 2 МЗП 

ветеринарний лікар 

ТОВ Агрофірма ім. Шевченка 1  1 СП 

ПП "Менське - Агро"  1 1 МЗП 

Всього: 1 1 2  

оператор 

машинного доїння 

ПП "Гетьманське" 3   СП 

ПП "Менське - Агро"  2 1 СП 

Всього: 3 2 1  
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охоронник 

ПСП "Агродмитрівське" 6   МЗП 
ТОВ Агрофірма ім. Шевченка 3 3 2 МЗП 

Всього: 9 3 2  

слюсар - ремонтник 

ТОВ "Чернігівська м'ясна 

компанія" 
1   МЗП 

ТОВ СП "Агродім" 1 1 1  

Всього: 2 1 1  

електрогазозварник ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" 1   МЗП 

машиніст 

екскаватора 

ТОВ Укрєвробудплюс" 
1   СП 

продавець прод. 

товарів 

ПП "Галина - Бахмач" 
2 1  МЗП 

покоївка ФГ Булах 2   МЗП 
 

Бобровицький район 
 

тракторист – 

машиніст с/г 

виробництва 

ТОВ "Наташа - Агро" 5 3 1 СП 

ПАТ "Рудьківське" 1 1 1 СП 

Всього: 6 4 2  

водій 

автотранпортних 

засобів 

ТОВ "Наташа - Агро" 2 3 1 СП 

ТОВ ТВН – Агро 2 1 1 СП 

СВК Пам’яті Декабристів 1 1  СП 

ТОВ "Світанок" 2 1 1 СП 

СФГ "Незалежність" 2 1 1 МЗП 

СФГ "Вікторія" 1 1 2 МЗП 

Всього: 10 8 6  

агроном ПАТ "Рудьківське" 1   СП 

охоронник СФГ "Вікторія" 1 1  МЗП 
 

Борзнянський район 
 

тракторист – 

машиніст с/г 

виробництва 

СТОВ "Прохорське" 3 4 3 СП 

ТОВ "Агроінвест - 

натуральні продукти" 
3 3 3 СП 

ТОВ "Плиски - Агро" 2 3 2 СП 

СТОВ "Авангард" 2 2 2 МЗП 

Всього: 10 12 10  

водій 

автотранпортних 

засобів 

ТОВ "Ліра - М" 1 1 1 СП 

СТОВ "Прохорське" 3 3 3 СП 

ДП ДГ Іванівка 1 1 1 МЗП 

ТОВ "Агроінвест - 

натуральні продукти" 
2 3 3 СП 

Всього: 7 8 8  

тракторист ТОВ "Ліссцентр" 1   МЗП 

слюсар - ремонтник ТОВ "Чернігівський елеватор"  1  МЗП 

кондитер 

ТОВ "Лира - Конд" 1 1 1 МЗП 

ТОВ "Ліра - М" 2 2 2 СП 

ТОВ "Агроінвест -   1 МЗП 
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натуральні продукти" 

Всього: 4 3 4  

технік - лаборант 
ТОВ "Чернігівський 

елеватор" 
1   МЗП 

рамник ТОВ "Ліссцентр" 3   МЗП 

інспектор з кадрів 
ТОВ "Агроінвест - 

натуральні продукти" 
  1 МЗП 

 

Варвинський район 
 

тракторист – 

машиніст с/г 

виробництва 

СТОВ "Дружба - Нова" 10 10 10 СП 

ТОВ "Журавка"   2 СП 

Всього 10 10 12  

водій 

автотранпортних 

засобів 

ТОВ "Журавка"   2 СП 

СТОВ "Дружба - Нова" 8 8 6 СП 

Всього 8 8 8  

слюсар - сантехнік ТОВ "Журавка"  1 1 СП 

менеджер ПП Харвест Груп ЛТД   3 СО 

продавець 

продовольчих 

товарів 

ФОП Полонець 1 1  МЗП 

 

Городнянський район 
 

тракторист – 

машиніст с/г  

виробництва 

ПП "Городнянські аграрні 

інвестиції" 
3 5 4 СП 

водій 

автотранпортних 

засобів 

ПП "Городнянські аграрні 

інвестиції" 
1   МЗП 

ТОВ ВКП Респект Плюс 1   СО 

ТОВ "Мощенське" 1   СО 

СТОВ "Родина"   1 СП 

Всього: 3 - 1  

оператор 

машинного доїння 
ПрАТ "Етнопродукт" 1 1 3 МЗП 

дояр СТОВ "Родина" 3   СО 

слюсар з 

механоскладальних 

робіт 

ТОВ ВКП Респект Плюс 1 1 1 СО 

столяр ТОВ ВКФ Лідер МСК 1 1  СО 

продавець – 

консультант 
ФОП Морозова 1   МЗП 

продавець прод. 

товарів 
ФОП Морозова 2   МЗП 

кухар 

ФОП Піпенхаген 1  1 МЗП 

ФОП Самодід  2  МЗП 

Всього: 1 2 1  

офіціант ФОП Піпенхаген 1  1 МЗП 
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ФОП Самодід  3  МЗП 

Всього: 1 3 1  
 

Ічнянський район 
 

тракторист – 

машиніст с/г  

виробництва 

ПОСП "Ічнянське" 2 2 2 СО 

ТОВ "Берегиня" 2 2 2 СО 

ТОВ "Рожнівка - Агро" 3   СО 

ТОВ АФ "Надія" 1   СП 

Всього: 8 4 4  

водій 

автотранпортних 

засобів 

ТОВ АФ "Надія" 1   СП 

слюсар-ремонтник ПОСП "Ічнянське" 2 2 2 СО 

слюсар з ремонту 

автомобілів 
ФОП Сакун О.В.  1  СО 

електромонтер ТОВ "Рожнівка - Агро" 1   СО 

продавець прод. 

товарів 
ТОВ "Торговий дім "Браво" 1   МЗП 

 

Козелецький район 

 

тракторист - 

машиніст с/г 

виробництва 

СТОВ "Полісся" 5 3 3 СП 

ДП "Чайка" філія "Чемер" 3 4 3 СП 

ПОСП "Колос" 2 3 3 СП 

Всього: 10 10 9  

водій 

автотранспортних 

засобів 

СТОВ "Полісся" 4 2 2  

ДП "Чайка" філія "Чемер" 3 3 3  

ПОСП "Колос" 2 2 2  

ТОВ СВК "Дружба" 3 1 1  

Всього: 12 10 8  

складальник взуття ДП "Рекс Шуз Мейкерз" 5 5 5 СП 

машиніст 

тісторобних машин 
ТОВ "Форнетті - Україна" 4 6 8 СП 

електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

устаткування 

ТОВ "Форнетті - Україна"  2 1 СП 

слюсар - ремонтник СТОВ "Полісся" 3 2  СП 

столяр ТОВ "Явір" 1   МЗП 

комплектувальник 

меблів 
ТОВ "Явір"  1  МЗП 

кухар ФОП Зюзя 1   МЗП 

офіціант 

ФОП Зюзя 1   МЗП 

ФОП Книш 1   МЗП 

Всього: 2    

продавець ФОП Зюзя 1 1  МЗП 
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продовольчих 

товарів 

ФОП Книш 1   МЗП 

ФОП Кобець 1 1  СП 

ФОП Кушель 1   МЗП 

Всього: 4 2   

продавець 

непродовольчих 

товарів 

ФОП Риженко 1   МЗП 

 

Коропський район 
 

ветеринарний лікар ПСП "Лукново" 1   СО 

дояр ПСП "Лукново" 2 2 2 СО 

електрогазозварник ПСП "Лукново" 2   СО 

тваринник ПСП "Лукново" 1 1 1 МЗП 

укладальник - 

пакувальник 
ТОВ "Агроконтракт" 5   МЗП 

кухар ФОП Климов Є.М. 1 1  МЗП 

офіціант ФОП Климов Є.М. 1 1  МЗП 
 

Корюківський район 
 

слюсар з ремонту 

автомобілів 
ПП "Лаверна Трейдінг" 3 3 3 СП 

верстатник 

деревообробних 

верстатів 

ТОВ "Корфад" 2 

 

2 

 

2 СП 

оператор 

технологічного 

процесу 

ВСК Горького 1 1 1 МЗП 

робітник по догляду 

за лісовими 

культурами 

ДП Холминський лісгосп 2 2 2 СП 

кухар ТОВ Корюківська АСС 1   МЗП 

офіціант ФОП Доропій 1   МЗП 

продавець прод. 

товарів 
ФОП Чеботар 1 1 1 МЗП 

менеджер ТОВ Корюківська АСС 1   МЗП 

секретар ТОВ Корюківська АСС  1  МЗП 
 

Куликівський район 
 

тракторист - 

машиніст с/г 

виробництва 

СФГ "Колос" 2 2 1 СП 

ПП "Куликівські аграрні 

інвестиції" 
1 1 1 СП 

Всього 3 3 2  

водій 

автотранпортних 

засобів 

СФГ "Колос" 2 2 1 СП 

ТОВ "Полісся" 1 1  МЗП 

Всього: 3 3 1  

слюсар - ремонтник ПП "Смолянка Агро" 2   СП 
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пекар ПП "Приватна пекарня" 1 1 1 СП 

формувальник тіста ПП "Приватна пекарня" 2 1  СП 

тістороб ПП "Приватна пекарня"  2 1 СП 
 

Менський район 
 

тракторист - 

машиніст с/г 

виробництва 

ПП "Менський аграрник" 1 1 1 СП 

ТОВ "Агроекопрод" 1   МЗП 

ТОВ "Березнянський" 2 2 2 МЗП 

Всього: 4 3 3  

водій 

автотранпортних 

засобів 

ПП "Менський аграрник" 1 1 1 СП 

ТОВ "Березнянський" 2 2 1 МЗП 

ТОВ Мена ДОЗ 1   МЗП 

Всього: 4 3 2  

дояр ТОВ "Березнянський"  1 2 МЗП 

телятник ТОВ "Березнянський"  1 1 МЗП 

рамник ТОВ Мена ДОЗ 1   МЗП 

пресувальник сиру 
Філія "Менський сир" ПФК 

Прометей" 
3 3 3 МЗП 

формувальник сиру 
Філія "Менський сир" ПФК 

Прометей" 
3 3 3 МЗП 

укладальник-

пакувальник 

Філія "Менський сир" ПФК 

Прометей" 
3 3 3 МЗП 

бармен ФОП Дорошенко 2   МЗП 

пекар ФОП Дорошенко 2   МЗП 
 

Ніжинський район 
 

тракторист - 

машиніст с/г 

виробництва 

ПП "Ніжинські аграрні 

інвестиції" 
10 16 12 СП 

ФГ "Північ - Агро" 2 2 2 СО 

ФГ "Флеш" 2 2 2 СП 

ЗАТ "Ніжинський 

консервний завод" 
2 1 1 СП 

Всього: 16 21 17  

водій 

автотранспортних 

засобів 

ФГ "Північ - Агро" 1 1  СО 

ФГ "Флеш" 1 1  МЗП 

ТОВ "Агрофірма 

"Лосинівська" 
2 1 1 МЗП 

Всього: 4 3 1  

агроном 

ТОВ "Магнат" 2   СО 

ФГ "Флеш" 1   СП 

Всього: 3 - -  

оператор 

машинного доїння 

ТОВ "Агрофірма 

"Лосинівська" 
5 5 5 МЗП 

ветеринарний лікар ДП "Ніжинський КХП"  1 1 СП 

електрик дільниці 
ТОВ "Лосиніський 

маслосирзавод" 
1 1 1 СО 
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слюсар - ремонтник 
ТОВ "Лосиніський 

маслосирзавод" 
2 2 2 СО 

інженер - механік ТОВ "Магнат" 2   СО 

укладальник - 

пакувальник 

ТОВ "Лосиніський 

маслосирзавод" 
1 1 1 СП 

 

Новгород – Сіверський район 
 

тракторист - 

машиніст с/г 

виробництва 

ПП "Новгород-Сіверський 

райагролісгосп" 
2 2 2 МЗП 

ТОВ "Відродження - СВ" 1   МЗП 

Всього: 3 2 2  

водій 

автотранпортних 

засобів 

ТОВ "Ніжинхліб" 2   СП 

агроном 
ПП "Н-Сіверські аграрні 

інвестиції" 
1   СО 

верстатник 

деревообробних 

верстатів 

ПП "Новгород-Сіверський 

райагролісгосп" 
1 1 1 МЗП 

стропальник 
ПП "Новгород-Сіверський 

райагролісгосп" 
1 1 1 МЗП 

 

Носівський район 

 

тракторист - 

машиніст с/г 

виробництва 

ПП "Агропрогрес" 10 5 5 СП 

ТОВ "Носівка - Агро" 3 3 2 СП 

ТОВ "Нива 2008" 3 4 4 СП 

Всього: 16 12 11  

водій 

автотранпортних 

засобів 

ПП "Агропрогрес" 5 3 3 СП 

ТОВ "Маяк" 2 2 2 МЗП 

ТОВ "Нива 2008" 3 3 3 СП 

Всього: 10 8 8  

слюсар - ремонтник 

ПП "Агропрогрес" 4 2 2 СП 

КП "Носівка - Комунальник"  1  СП 

Всього: 4 3 2  

агроном ПП "Агропрогрес" 1   СО 

ветеринарний лікар ТОВ "Нива 2008" 1 2  СО 

токар ПП "Агропрогрес" 1   СО 

апаратник 

оброблення зерна  

ТОВ "Носівський цукровий 

завод" 
3   СП 

швачка ТОВ Формстиль 3 3 3 МЗП 
 

Прилуцький район 
 

тракторист - 

машиніст с/г 

виробництва 

СТОВ "Богданівське" 2 1 1 
СП 

 

СТОВ "Цукровик" 2 2 2 СП 
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ТОВ "Агрікор  

Холдинг" 
5 5 5 СП 

ТОВ "АгроКІМ" 2 2 3 СП 

ТОВ "Ресурс - Агро" 1 2 3 СП 

Всього: 11 12 14  

водій 

автотранспортних 

засобів 

ПАТ "Линовицький цукро-

вий комінат "Красний" 
1 1 1 СО 

СТОВ "Богданівське" 2 1 1 СП 

СТОВ "Цукровик" 1 1 1 СП 

ТОВ "Агрікор Холдинг" 5 5 5 СП 

ТОВ "АгроКІМ" 1 2 2 СП 

Всього: 10 10 10  

агроном ТОВ "Ресурс - Агро" 1   СП 

лаборант хімічного 

аналізу 

ПАТ "Линовицький цукро-

вий комінат "Красний" 
1   СО 

оператор 

машинного доїння 
СТОВ "Богданівське" 1 1 1 

СП 

 

тваринник СТОВ "Богданівське" 2 2 1 МЗП 

охоронник СТОВ "Цукровик" 2 2 2 СП 

електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

устаткування 

ПАТ "Линовицький цукро-

вий комінат "Красний" 
1 1 1 СО 

слюсар - ремонтник 

ПАТ "Линовицький цукро-

вий комінат "Красний" 
1 1 1 СО 

ТОВ "Агрікор Холдинг" 1   СП 

Всього: 2 1 1  

інженер – 

електроник 
ТОВ "Пожмашина" 1   СП 

налагоджувальник 

верстатів з ЧПК 
ТОВ "Пожмашина" 2   СП 

оператор верстатів з 

ЧПК 
ТОВ "Пожмашина" 2   СП 

головний інженер ТОВ "Прилуки Гарантбуд" 1   СО 

економіст ТОВ "Ресурс - Агро"  1  СП 

менеджер зі збуту ТОВ "Ресурс - Агро"   2 СП 
 

Ріпкинський район 
 

тракторист - 

машиніст с/г 

виробництва 

ТОВ "Маяк" 3 3 3 МЗП 

ТОВ "Україна" 3   МЗП 

Всього: 6 3 3  

водій 

автотранпортних 

засобів 

ТОВ "Україна" 2 2  МЗП 

тваринник 

ТОВ "Дружба" 5 5 5 МЗП 

ТОВ "Україна" 5   МЗП 

Всього: 10 5 5  
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менеджер зі збуту ВПП "Луч" 1   СО 

продавець 

продовольчих 

товарів 

ВПП "Луч" 3   МЗП 

ФОП Москалець 1   МЗП 

Всього: 4 - -  

пекар ФОП Москалець 2   СО 
 

Семенівський район 
 

продавець прод. 

товарів 

ФОП Корольова 1 2 2 МЗП 

бухгалтер ФОП Шкурат 1   МЗП 
 

Сновський район 
 

пекар 
ПАТ "Щорський завод 

продтоварів" 
2   СП 

тістороб 
ПАТ "Щорський завод 

продтоварів" 
1   СП 

оператор заправних 

станцій 
ТОВ "Астра" 4   СП 

верстатник ТОВ "Техсервіс" 1 1 1 СП 

верстатник 

деревообробних 

верстатів 

ТОВ "Щорська меблева 

фабрика" 
2 2 2 МЗП 

ФОП Дугель С.О. 2   МЗП 

Всього: 4 2 2  

електрогазозварник ТОВ "Техсервіс" 1 1  СП 

токар ТОВ "Техсервіс" 3 3 3 СП 

фрезерувальник ТОВ "Техсервіс" 3 3 3 СО 

рамник ФОП Росік М.Ф. 2 2  СО 
 

Сосницький район 
 

тракторист – 

машиніст с/г  

виробництва 

ФГ Швед М.Д. 2   МЗП 

СВК "Зоря" 1 1 1 МЗП 

Всього: 3 1 1  

водій 

автотранпортних 

засобів 

ФГ Швед М.Д. 1   МЗП 

ФГ "Інтерагробаза" 1 1 1 МЗП 

Всього: 2 1 1  

слюсар - ремонтник ПСП "Полісся" 1   СП 

продавець прод. 

товарів 
ФОП Самойловський Л.А.   2 МЗП 

 

Срібнянський район 
 

тракторист - 

машиніст с/г 

виробництва 

СТОВ "Батьківщина" 2 1 1 МЗП 

водій 

автотранпортних 
СТОВ "Батьківщина" 5 4 5 МЗП 
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засобів 

продавець 

продовольчих 

товарів 

ФОП Диндар 1  1 МЗП 

 

Талалаївський район 
 

водій 

автотранпортних 

засобів 

СТОВ АФ "Зоря"   1 МЗП 

продавець 

продовольчих 

товарів 

ФОП Кобаш 1   МЗП 

ФОП Лукаш 1   МЗП 

Всього: 2 - -  
 

Чернігівський район 
 

тракторист - 

машиніст с/г 

виробництва 

ПАТ "Чернігівське 

племпідприємство" 
1 1 1 СП 

СТОВ "Андріївське - 1" 1 1 1 СП 

Всього: 2 2 2  

тракторист ФГ Чернишське 2   МЗП 

агроном 

ПАТ "Чернігівське 

племпідприємство" 
1   СП 

ПП "Вимал-Агро" 2   СП 

СТОВ ім. Шевченка 2   СП 

Всього: 5 - -  

тваринник 
ПАТ "Чернігівське 

племпідприємство" 
 1 1 СП 

оператор вестатів 
ТОВ "Делфін Індастри 

Україна" 
1   МЗП 

водій 

автотранспортних 

засобів 

ТОВ "Епіцентр К" 2 2 2 МЗП 

касир ТОВ "Епіцентр К" 10 10 10 МЗП 

продавець 

непродовольчих 

товарів 

ТОВ "Епіцентр К" 10 10 10 МЗП 

закрійник ПП "Метол" 1 1 1 СП 

швачка ПП "Метол" 4 3 3 СП 
 

м. Чернігів 
 

слюсар з ремонту 

автомобілів 

ДП "Девелопмент Макс ЛЛС" 2 2 2 СО 

ДП 171 ЧРЗ  1 1 CО 

Всього: 2 3 3  

слюсар – ремонтник 

ДП "Чернігівторф" 3 3 3 МЗП 

ТОВ "Чернігівський 

ковальський завод" 
3 3 3 СП 

Всього: 6 6 6  
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слюсар з ремонту та 

обслуговування 

обладнання 

КП "Пожтехніка" 1 2  СП 

слюсар із складання 

металевих 

конструкцій 

ПП "СТВ - сервіс" 1 1  СП 

ПрАТ "Завод МК і МО" 2 1 2 СП 

ПрАТ "Чернігівський 

Автозавод" 
5 5 5 СП 

Всього: 8 7 7  

слюсар з 

механоскладальних 

робіт 

ПрАТ "Чернігівський 

Автозавод" 
5 5 5 СП 

ПрАТ "Чернігівський 

механічний завод" 
1 2  СП 

ТОВ "Український 

кардан" 
2 2 1 СО 

ТОВ "Холодна ковка" 1   СП 

ФОП Демченко 1   СП 

Всього: 10 9 6  

слюсар – 

інстурментальник 
ТОВ "Промсервіс" 3 3 3 СП 

електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

устаткування 

ДП "Чернігівторф" 2 2 2 МЗП 

ТОВ "Чернігівський 

ковальський завод" 
3 3 3 СП 

Всього: 5 5 5  

електромонтажник ТОВ ВТФ "Аве – Сан" 2 2 2 МЗП 

монтажник систем 

вентиляції 
ТОВ ВТФ "Аве – Сан" 3 3 3 МЗП 

токар 

КП "Пожтехніка" 1 1 1 СП 

ПрАТ "Завод МК і МО" 1 1 1 СП 

ТОВ "Хорнет - плюс" 2 2 2 СО 

ПрАТ "Чернігівський 

механічний завод" 
2 2 1  

Всього: 6 6 5  

налагоджувальник 

устаткування 

ПАТ "Укроптбакалія" 1   З МЗП 

ТОВ "Промсервіс" 1 1 1 СП 

Всього: 2 1 1  

налагоджувальник 

верстатів з ЧПК 

ТОВ "Український 

кардан" 
2 2 2 СО 

машиніст крану 

ПП "СТВ" 1   СП 

ТОВ "Промсервіс" 1 1 1 СП 

Всього: 2 1 1  

газорізальник 
ПрАТ "Завод МК і 

МО" 
1 1 1 СП 

електрозварник на 

напівавтоматичних 

машинах 

ПрАТ "Завод МК і 

МО" 
2 2 1 СП 

ПрАТ "Чернігівський 

Автозавод" 
3 3 3 СП 

Всього: 5 5 4  
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електрогазозварник 

ПрАТ "Чернігівський 

механічний завод" 
1 1 1 СП 

ТОВ "Фабрика 

Аврора" 
1   МЗП 

ТОВ "Холодна ковка" 1   СП 

Всього: 3 1 1  

коваль на молотах 

та пресах 

ПрАТ "Завод МК і 

МО" 
1   СП 

коваль-

штампувальник 

ТОВ "Чернігівський 

ковальський завод" 
5 5 5 З МЗП 

стропальник 

ПрАТ "Завод МК і 

МО" 
1 1 1 СП 

ТОВ "Промсервіс" 1 1 1 СО 

Всього: 2 2 2  

фрезерувальник 

ПрАТ "Завод МК і 

МО" 
1 1 2 СП 

ПрАТ "Чернігівський 

механічний завод" 
1 2  МЗП 

ТОВ "Хорнет - плюс" 1 2  СО 

Всього: 3 5 2  

маляр на роботах не 

нижче 3 класу 

небезпеки 

ПрАТ "Чернігівський 

Автозавод" 
4 5 5 СП 

шлифувальник ТОВ "Промсервіс" 2 2 2 СП 

терміст 
ТОВ "Чернігівський 

ковальський завод" 
2 2 2 СП 

столяр - верстатник ТОВ "Кофані" 1 1  СП 

верстатник 

широкого профілю 
ТОВ "Облагропостач"   1 МЗП 

оператор вестатів з 

ЧПУ 

ТОВ "Промсервіс" 1 1 1 СП 

ТОВ "Чернігівський 

ковальський завод" 
2 2 2 СП 

Всього: 3 3 3  

інженер - 

конструктор 

ПрАТ "Чернігівський 

механічний завод" 
1   СП 

інженер - механік 
ПрАТ "Чернігівський 

механічний завод" 
1 1  СП 

інженер – технолог ТОВ "Український кардан" 1 1 1 СО 

інженер-констуктор 

ТОВ "Компанія 

"Спорттехніка" 
1   СП 

ПрАТ "Чернігівський 

механічний завод" 
  1 СП 

Всього: 1 - 1  

інженер з 

підготовки 

виробництва 

ТОВ "Компанія 

"Спорттехніка" 
1   СП 

майстер зміни ДП "Девелопмент Макс 1 1 1 СО 
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ЛЛС" 

ТОВ "Монофіламент"  1  СП 

Всього: 1 2 1  

виробник деталей 

взуття 

ПрАТ "Чернігівська 

взуттєва фабрика "Берегиня" 
3 3 3 СП 

складальник верху 

взуття 

ПрАТ "Чернігівська 

взуттєва фабрика "Берегиня" 
10 10 10 СП 

складальник взуття 
ПрАТ "Чернігівська 

взуттєва фабрика "Берегиня" 
3 3 3 СП 

швачка 

ПрАТ ЧШФ "Елегант" 5 3 2 СП 

ТОВ "Промстиль - Україна" 5 2 2 СП 

ТОВ "Укрпромспец" 3 3 2 СП 

ТОВ "Швейна фабрика 

"Галант" 
20 20 20 СП 

ТОВ "Формстиль" 4 2 1 МЗП 

ФОП Остапенко 1 1 1 СП 

Всього: 38 31 28  

закрійник 

ПрАТ ЧШФ "Елегант" 3 2  СП 

ТОВ "Промстиль - Україна" 1   СП 

Всього: 4 2 -  

розкрійник ПрАТ ЧШФ "Елегант" 2 2 1 СП 

конструктор 

моделей 
ТОВ "Укрпромспец"  1  СП 

завідувач 

виробниц-твом 

(швейним) 

ТОВ "Укрпромспец"  1  СП 

оператор 

крутильного 

обладнання 

ТОВ "Монофіламент" 6   СП 

оператор лінії по 

виробництву 

харчової продукції 

ТОВ "Промо-трейд" 1   МЗП 

ПАТ "Укроптбакалія" 1 1 2 З МЗП 

Всього: 2 1 2  

комплектувальник 

меблів 

ТОВ "Чернігівська лозова 

фабрика" 
5 5 5 СП 

плетільник меблів 
ТОВ "Чернігівська лозова 

фабрика" 
5 5 5 СП 

водій 

автотранпортних 

засобів 

ТОВ "Ашер" 2 3 3 СП 

ТОВ "Фірма 

"Континент" 
1 1  МЗП 

Всього: 3 4 3  

менеджер зі збуту 

ПП "Промагропостач" 1   МЗП 

ТОВ "Арена – 

Чернігів" 
1 1  СП 

ТОВ "Форсаж"   1 СП 

ТОВ "Тірсіті"   1 СП 

ТОВ "Квестор ЛТД"   2 СП 

Всього: 2 1 4  
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менеджер в торгівлі 

(представник 

торгівельний) 

ПП "СеДаМ Маркет" 2   СО 

ТОВ "Фірма 

"Континент" 
1 1  МЗП 

Всього: 3 1 -  

мерчендайзер 

 
ТОВ "Фірма "Континент" 1   МЗП 

укладальник - 

пакувальник 

ТОВ "Наша Булочка" 5 5 5 СП 

ПАТ "Укроптбакалія" 2 2 2 СП 

Всього: 7 7 7  

пекар ТОВ "Наша Булочка" 4 3 3 СП 

кондитер 

ПП "СеДаМ Маркет" 8   МЗП 

ТОВ "Наша Булочка" 3 3 4 СП 

Всього: 11 3 4  

кухар 

ПП "СеДаМ Маркет" 4   МЗП 

ТОВ ВКП "Казка" 1   МЗП 

ФОП Глиняний 1   МЗП 

КП ДТК 

"Придеснянський" 
2   МЗП 

Всього: 8 - -  

формувальник тіста ТОВ "Наша Булочка" 5 5 5 СП 

готувач сумішей ПАТ "Укроптбакалія"  2 2 СП 

адміністратор залу ПП "СеДаМ Маркет" 2   СО 

бармен ТОВ ВКП "Казка" 1   СП 

офіціант 

КП ДТК 

"Придеснянський" 
2   МЗП 

ФОП Глиняний  1  МЗП 

Всього: 2 1 -  

начальник відділу 

кадрів 
ТОВ "Арена - Чернігів" 1   СП 

пічник ФОП Резуненко 2 2  СП 
 

м. Ніжин 
 

налагоджувальник 

верстатів з ЧПК 
ТОВ "Техно Т" 1 1 1 СО 

токар ТОВ "Техно Т" 2 2 2 СО 

фрезерувальник ТОВ "Техно Т" 2 2 2 СО 

електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

устаткування 

ФОП Цюрток 1   СП 

робітник цеху 

екстракції 

ПАТ "Ніжинський 

жиркомбінат" 
30   СО 

комплектувальник 

меблів 
ФОП Герасименко 1 1 2 СП 

водій 

автотранпортних 

засобів 

ТОВ "Ніжинхліб"  2 2 СП 
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комірник ТОВ "Лакс" 3 4 2 МЗП 

продавець 

продовольчих 

товарів 

ТОВ "Гастроном 

Ніжинський" 
1 1 1 МЗП 

ФОП Подолянко 1 1 1 СО 

Всього: 2 2 2  

пекар ФОП Цюрток 1 1 1 СП 

кондитер 

ТОВ "Ніжинхліб" 2 2 2 СП 

ФОП Подолянко  1 1 СП 

Всього: 2 3 3  

технолог ФОП Цюрток 1  1 СО 

формувальник тіста ФОП Цюрток 2  1 СП 

тістороб ФОП Цюрток 1 1 1 СП 
 

м. Новгород – Сіверський 
 

верстатник 

деревообробних 

верстатів 

ТОВ "НС Вуд" 2 2 2 МЗП 

пресувальник сиру 
ТОВ "Н-Сіверський 

сирзавод" 
 2 3 СП 

рамник ПП Кедр 3 3 3 МЗП 

бармен 
ДКП "Готель 

Слов'янський" 
2   МЗП 

офіціант 
ДКП "Готель 

Слов'янський" 
2   МЗП 

 

м. Прилуки 
 

швачка 

ТОВ "Алітоні" 30 30 30 СП 

ФОП Бур'ян 2 2 1 СП 

ТОВ "Прилуцька швейна 

фабрика "Корона" 

25 25 25 СП 

Всього: 57 57 56  

розкрійник ТОВ "Алітоні" 5 5 5 СП 

складальник верху 

взуття 
ТОВ "Алітоні" 

25 25 25 СП 

обробник виробів 

(взуття) 
ТОВ "Алітоні" 

20 20 20 СП 

налагоджувальник 

верстатів з ЧПК 

ТОВ "Прилуцький завод 

"Білкозин" 

1 1 1 СП 

електромонтер 

ПрАТ "Прилуцький 

м'ясокомбінат" 

1 1  СП 

ТОВ "Прилуцький завод 

"Білкозин" 

1   СП 

Всього: 2 1 -  

слюсар - ремонтник 

технологічного 

оснащення 

ТОВ "Прилуцький завод 

"Білкозин" 

1 1 1 СП 
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слюсар - ремонтник 
ТОВ "Прилуцький завод 

"Білкозин" 

1 1 1 СП 

машиніст крану 
ТОВ "Прилуцький завод 

"Білкозин" 

1   СП 

оператор 

автоматичних та 

напівавтоматичних 

верстатів 

ТОВ "Янг Україна" 

 1  СО 

водій 

автотранспортних 

засобів 

ПрАТ "Прилуцький 

хлібозавод" 

1 1 2 СП 

ФОП Вітвінова А.І.  1  МЗП 

Всього: 1 2 2  

водій 

навантажувача 

ТОВ "Прилуцький завод 

"Білкозин" 

1 1  СП 

комплектувальник 

меблів 
ФОП Вітвінова А.І. 

 1 1 СП 

вагар ТОВ "Прилуцьке ХПП" 2 2 2 МЗП 

лаборант хімічного 

аналізу 

ТОВ "Прилуцьке ХПП" 2 2 2 СП 

ПрАТ "Прилуцький 

м'ясокомбінат" 

 1  МЗП 

Всього: 2 3 2  

бармен 

ФОП Костриця 1   СП 

ТОВ "Ла Торрі"   2 СП 

Всього: 1 - 2  

кухар 

ФОП Цербе - Несіна 1 1  МЗП 

ФОП Готчієв  1 1 МЗП 

Всього: 1 2 1  

офіціант 

ФОП Цербе - Несіна 1 1  МЗП 

ТОВ "Ла Торрі"  2  СП 

ФОП Кебенко 1 1 1 МЗП 

Всього: 2 4 1  

бухгалтер 
ПрАТ "Прилуцький 

м'ясокомбінат" 

  1 СП 
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ДОДАТОК 3 

       

 

Потреба у кваліфікованих робітничих кадрах                                                                                                                                                                                    

за адміністративними даними Чернігівського обласного 

центру зайнятості:  

 

 фактичні показники за 2015 - 2016 роки та прогнозні 

показники на 2017 - 2020 роки  

     (особи) 

Згідно з класифікатором професій 
Фактичні 

показники 
Прогнозні показники 

код                          

роз-

ділу, 

класу, 

групи 

назва класу  (професійна 

назва робіт) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

А Б 1 2 3 4 5 6 

  Всього 15748 15296 15455 15620 15695 15775 

   в тому числі:             

5 
Працівники сфери 

торгівлі та послуг  

 

4585 4170 4215 4285 4290 4310 

51 

Працівники, що надають 

персональні та захисні 

послуги  

2247 2236 2240 2265 2270 2290 

511 
Працівники, що надають 

послуги в дорозі  
45 22 25 25 30 30 

5112 
кондуктор громадського 

транспорту 
45 22 25 25 30 30 

512 

Доглядачі будинків та 

працівники закладів 

ресторанного господарства  

888 769 775 780 780 790 

5122 кухар 602 529 530 530 530 535 

5123 бармен, буфетник 161 113 115 115 115 115 

5123 офіціант 115 110 115 115 115 120 

513 
Працівники, що здійснюють 

догляд за окремими особами  
522 579 580 580 580 585 

5131 помічник вихователя 97 137 140 140 140 140 

5132 молодша медична сестра 258 262 260 260 260 260 

5133 соціальний робітник 163 178 175 175 175 180 

514 

Інші працівники, пов'язані з 

наданням послуг окремим 

особам  

109 107 110 120 120 125 

5141 манікюрник, педикюрник 26 24 25 25 25 30 

5141 перукар 58 60 65 65 65 65 

5142 покоївка 10 7 8 9 10 10 

5143 робітник ритуальних послуг  11 10 15 15 15 

516 
Працівники служб, що 

надають захисні послуги  
683 759 750 760 760 760 
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5161 
пожежний-рятувальник, 

спостерігач-пожежник 
43 50 50 50 50 50 

5162 
міліціонер, молодший 

інспектор 
25 10 10 10 10 10 

5169 
охоронець, охоронник, 

стрілець, контролер 
609 688 690 700 700 700 

52 

Живі моделі (натурниці, 

натурники), продавці та 

демонстратори  

2338 1929 1970 2015 2015 2015 

522 Продавці в магазинах  2318 1916 1950 1990 1990 1990 

5220 
продавець продовольчих 

товарів 
1434 1103 1150 1180 1180 1180 

5220 продавець-консультант 135 155 150 150 150 150 

5220 
продавець непродовольчих 

товарів 
742 650 650 660 660 660 

523 
Продавці, що ведуть торгівлю 

з лотків та на ринках  
20 13 20 25 25 25 

5230 
продавець (з лотка, на ринку), 

кіоскер 
20 13 20 25 25 25 

53 

Працівники, що надають інші 

послуги юридичним та 

фізичним особам  

 5 5 5 5 5 

531 
Працівники з надання послуг у 

сфері мистецтва  
 5 5 5 5 5 

6 

Кваліфіковані робітники 

сільського та лісового 

господарств, риборозведення 

та рибальства  

866 805 825 835 850 855 

61 

Кваліфіковані 

сільськогосподарські 

робітники та рибалки  

866 805 825 835 850 855 

611 Садівники та землероби  18 20 25 25 25 25 

6113 
озеленювач, садівник, 

квітникар 
17 20 20 25 25 25 

612 Тваринники  446 416 425 430 430 430 

6121 оператор машинного доїння 59 32 35 35 35 35 

6121 
оператор тваринницьких 

комплексів 
24 23 25 25 25 25 

6121 тваринник,свинар, дояр 290 281 285 290 290 290 

6122 птахівник 6 16 15 15 15 15 

6129 
робітник з догляду за 

тваринами 
50 45 50 50 50 50 

613 

Робітники сільського 

господарства, що займаються 

як землеробством, так і 

тваринництвом  

161 127 130 130 140 145 

6131 
робітник фермерського 

господарства 
161 127 130 130 140 145 

614 
Робітники, зайняті в лісовому 

господарстві  
237 237 240 245 250 250 
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6141 лісник, лісоруб, вальник лісу 174 126 130 135 140 140 

6141 
робітник на лісокультурних 

роботах 
62 103 105 105 105 105 

615 

Робітники рибного промислу, 

мисливці та мисливці, що 

ставлять капкани  

3 2 2 2 3 3 

619 
Інші сільськогосподарські 

робітники та рибалки 
1 3 3 3 2 2 

7 
Кваліфіковані робітники з 

інструментом  
3544 3476 3540 3580 3615 3645 

71 

Робітники з видобутку 

корисних копалин і на 

будівництві  

650 768 785 795 805 810 

711 

Гірники, вибуховики, 

різальники каменю та 

каменотеси  

3 6 5 5 5 5 

712 
Будівельники будівель та 

споруд  
358 376 380 385 390 390 

7122 муляр 66 77 80 80 80 80 

7123 бетоняр 63 40 45 45 45 45 

7124 столяр 57 63 65 65 65 65 

7129 монтер колії 72 65 65 70 70 70 

7129 

робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту 

будівель 

79 98 100 100 100 100 

7129 

монтажник-складальник 

металопластикових, 

гіпсокартонних конструкцій 

10 6 10 10 10 10 

713 

Будівельники-покрівельники, 

лицювальники, штукатури та 

ізолювальники  

216 294 305 310 315 320 

7131 покрівельник 5 10 10 10 10 10 

7132 

лицювальник-плиточник, 

лицювальник синтетичними 

матералами 

16 18 20 20 20 25 

7133 штукатур 39 49 50 50 55 55 

7136 слюсар-сантехнік 80 101 100 105 105 105 

7136 
контролер водопровідного 

господарства 
15 10 15 15 15 15 

7136 
контролер газового 

господарства 
3 35 35 35 35 35 

7136 
контролер теплового 

господарства 
28 28 30 30 30 30 

7136 

монтажник санітарно-

технічних систем і 

устаткування 

10 13 15 15 15 15 

7137 
електромонтажник, 

електрослюсар 
4 11 10 10 10 15 

7139 покрівельник будівельний 11 8 10 10 10 10 
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714 
Маляри та чистильники 

структурних частин будівель  
73 92 95 95 95 95 

7141 маляр 71 92 95 95 95 95 

72 
Робітники металургійних та 

машинобудівних професій  
1682 1642 1650 1660 1670 1680 

721 

Формувальники, зварники, 

прокатники, бляхарі та 

монтажники 

металоконструкцій  

467 373 375 380 385 390 

7211 
формувальник машинного 

формування 
12 3 5 5 5 5 

7211 
формувальник ручного 

формування 
11 5 5 5 5 5 

7212 
електрозварник; 

електрогазозварник 
289 272 275 275 280 285 

7214 
слюсар із складання металевих 

конструкцій 
54 44 45 50 50 50 

7215 стропальник 19 8 10 15 15 15 

7215 
такелажник, 

транспортувальник 
16 11 10 10 10 10 

722 
Ковалі ручного кування та 

інструментальники  
68 69 70 70 70 70 

7222 слюсар-інструментальник 12 13 15 15 15 15 

7223 
налагоджувальник 

устаткування 
30 29 30 30 30 30 

723 
Механіки та монтажники 

механічного устаткування  
750 787 790 795 795 800 

7231 слюсар з ремонту автомобілів 103 86 90 95 95 100 

7233 
слюсар з механоскладальних 

робіт 
109 137 130 135 135 140 

7233 слюсар будівельний 22 21 25 25 25 25 

7233 
слюсар з експлуатації та 

ремонту газового обладнання 
34 45 45 50 50 50 

7233 слюсар-ремонтник 458 479 480 485 485 485 

724 

Механіки та монтажники 

електричного та електронного 

устаткування  

397 413 415 415 420 420 

7241 електромеханік  20 6 10 10 15 15 

7241 електромонтер 248 247 245 245 250 250 

7241 
електрослюсар, слюсар-

електрик 
42 55 55 55 55 55 

7241 

слюсар з контрольно-

вимірювальних приладів та 

автоматики  

32 30 30 30 30 30 

7244 

 електромонтер лінійних 

споруд електрозв'язку та 

проводового мовлення 

10 16 15 15 15 15 

73 

Робітники в галузі точної 

механіки, ручних ремесел та 

друкування  

47 44 45 45 50 50 
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731 

Робітники, що виконують 

високоточні роботи в металі 

та подібних матеріалах  

18 18 20 20 20 20 

733 

Ремісники з ручного 

оброблення дерева, тканини, 

шкіри та подібних матеріалів  

17 15 15 15 15 15 

7331 флорист 10 8 10 10 10 10 

734 
Друкарі та робітники подібних 

професій  
12 11 10 10 15 15 

7345 палітурник 7 4 5 5 7 10 

74 
Інші кваліфіковані робітники з 

інструментом  
1165 1022 1060 1080 1090 1105 

741 
Робітники з приготування 

харчових продуктів  
422 320 330 335 335 340 

7411 

виробник м'ясних 

напівфабрикатів; готувач 

фаршу; формувальник 

колбасних виробів  

23 29 30 30 30 35 

7412 
тістороб; формувальник 

тіста 
34 49 50 50 50 50 

7412 кондитер 156 89 90 95 95 95 

7412 пекар 103 71 70 75 75 80 

7413 сиросолільник 18 5 5 10 10 10 

7413 
приймальник молочної 

продукції 
39 18 20 25 25 25 

7414 
сортувальник у виробництві 

харчової продукції 
24 34 35 35 35 35 

742 
Деревообробники та столяри-

червонодеревники  
294 318 320 325 325 330 

7421 

укладальник пиломатералів, 

сортувальник матералів та 

виробів з деревини 

36 28 25 25 25 30 

7421 
оператор сушильних 

установок, сушильник 
44 47 45 45 45 45 

7422 
пресувальник виробів з 

деревини 
21 10 15 15 15 15 

7422 комплектувальник меблів 9 15 15 20 20 20 

7422 столяр 75 98 100 100 100 100 

7423 
верстатник деревообробних 

верстатів 
89 106 110 110 110 110 

743 
Робітники-текстильники та 

швейники  
381 335 360 365 370 375 

7432 контролер якості 3 19 20 20 20 20 

7435 закрійник, розкрійник 45 31 30 30 30 30 

7436 швачка 306 263 300 300 300 305 

744 
Робітники-шкіряники та 

взуттьовики  
68 49 50 55 60 60 

7442 обробник виробів 40 29 30 30 35 35 

7442 взуттьовик 18 11 15 15 20 20 
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8 

Робітники з обслуговування, 

експлуатації та контролю за 

роботою технологічного 

устаткування, складання 

устаткування та машин  

6753 6845 6875 6920 6940 6965 

81 
Робітники, що обслуговують 

промислове устаткування  
2012 2069 2080 2080 2090 2090 

811 

Робітники, що обслуговують 

гірниче устаткування та для 

перероблення корисних 

копалин  

67 55 60 60 60 60 

8111 

машиніст бульдозера; 

машиніст екскаватора; 

машиніст навантажувальної 

машини 

31 27 30 30 30 30 

8112 
фільтрувальник, 

бункерувальник 
6 12 10 10 10 10 

812 

Робітники, що обслуговують 

рудо- та металопереробне 

устаткування  

22 28 25 25 25 25 

8122 
шихтувальник, заливальник 

металу, вагранник 
10 13 10 10 10 10 

8123 терміст 7 8 10 10 10 10 

813 

Робітники, що обслуговують 

установки скляного, 

керамічного виробництва, та 

подібне устаткування  

81 80 80 80 85 85 

8131 

завантажувач печей; 

завантажувач-вивантажувач 

сушарок; вивантажувач 

вогнетривких матеріалів 

12 2 5 5 5 5 

8131 садчик 14 17 15 15 20 20 

8139 
знімач-укладач заготовок, 

кочегар-випалювач 
38 41 40 40 40 40 

814 

Робітники, що обслуговують 

деревообробні та папероробні 

установки  

82 71 75 75 75 75 

8141 рамник 54 48 50 50 50 50 

8143 
комплектувальник деталей та 

виробів 
10 5 10 10 10 10 

815 
Робітники, що обслуговують 

хімічні установки  
140 149 150 150 150 150 

8152 
апаратник сушіння, машиніст 

мийних машин 
15 7 10 10 10 10 

8155 оператор заправних станцій 51 66 65 65 65 65 

8159 
лаборант хімічного аналізу, 

апаратник 
44 38 40 40 40 40 

816 

Робітники, що обслуговують 

установки з вироблення 

електроенергії, та робітники 

на подібному устаткуванні  

1620 1686 1690 1690 1695 1695 



 68 

8162 
машиніст котельні; оператор 

котельні 
1520 1576 1575 1575 1580 1580 

8163 

оглядач гідротехнічних 

обєктів, оператор очисних 

споруд 

45 62 65 65 65 65 

8163 

машиніст компресорних 

установок; насосних 

установок; холодильних 

установок; апаратник 

хімводоочищення 

44 39 40 40 40 40 

82 

Робітники, що обслуговують 

машини, та складальники 

машин  

1047 1072 1085 1110 1120 1125 

821 

Робітники, що обслуговують 

устаткування з виробництва 

метало- та 

мінералопродуктів  

259 227 230 235 240 240 

8211 
автоматник, зуборізальник, 

свердлувальник 
10 32 30 35 35 35 

8211 
оператор верстатів з 

програмним керуванням 
7 13 15 15 15 15 

8211 токар 124 88 90 95 100 100 

8211 фрезерувальник 44 33 35 35 40 40 

8211 шліфувальник 19 14 15 15 15 15 

8212 

дозувальник 

компонентівбетонних сумішів, 

завантажувач тунельних 

печей, завантажувач-

вивантажувач сировини 

13 16 20 20 20 20 

822 

Робітники, що обслуговують 

устаткування з виробництва 

хімічних продуктів  

81 75 75 80 80 80 

8224 

укладач колагенової 

маси;апаратник дублення та 

сушіння білкової маси 

10 7 10 10 10 10 

8229 
лаборант хіміко-

бактеріологічного аналізу 
39 39 40 40 40 40 

8229 лакувальник; сортувальник  10 0 5 5 5 5 

823 

Робітники, що обслуговують 

устаткування з виробництва 

продукції з гуми та пластика  

54 91 95 95 95 95 

8231 
оператор установок 

виготовлення склотари 
9 10 10 10 10 10 

8231 комплектувальник 18 28 30 30 30 30 

8232 
оброблювач виробів із 

пластмас, ливарник пластмас 
15 37 40 40 40 40 

824 

Робітники, що обслуговують 

устаткування з виробництва 

продукції з деревини  

6 6 10 10 10 10 
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825 

Робітники, що обслуговують 

друкарські та палітурні 

машини, а також машини для 

виробництва виробів з паперу  

9 8 10 10 10 10 

826 

Робітники, що обслуговують 

машини з виробництва 

текстильних, хутряних та 

шкіряних виробів  

196 182 185 190 190 190 

8261 

оператор крутильного 

устаткування, мотального 

устаткування, сушильного 

устаткування, чесального 

устаткування, рівничного 

устаткування 

36 23 30 30 30 30 

8261 прядильник 26 9 15 20 20 20 

8264 

машиніст з прання та 

ремонту спецодягу, мийник 

мокрих відходів 

24 30 30 30 30 30 

8264 оператор пральних машин 9 11 10 10 15 15 

8266 

складальник верху взуття, 

складальник взуття, 

формувальник деталей та 

виробів 

51 54 55 55 55 55 

827 

Робітники, що обслуговують 

устаткування з виробництва 

харчових та подібних 

продуктів  

364 419 420 425 430 435 

8270 

варник харчової сировини та 

продуктів, контролер харчової 

продукції 

9 8 10 10 15 15 

8272 маслороб; сировар 60 23 30 30 30 35 

8272 
пресувальник сиру; 

формувальник сиру 
36 25 30 30 30 35 

8273 

мельник, апаратник 

оброблення зерна, машиніст 

шеретувальних установок 

48 75 75 75 80 80 

8273 

машиніст зернових 

навантажувально-

розвантажувальних машин 

16 29 30 30 30 30 

8274 

пекар, машиніст 

тістообробних 

машин;оператор лінії у 

виробництві харчової продукції  

19 69 70 70 70 70 

8279 

машиніст потоково-

механізованих цигарково-

сигаретних ліній  

38 68 65 65 65 65 

8279 машиніст-регулювальник 23 2 10 10 10 10 

828 Складальники  41 19 20 20 20 20 

829 

Інші робітники з 

обслуговування та складання 

машин  

37 45 40 45 45 45 
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83 

Водії та робітники з 

обслуговування пересувної 

техніки та установок  

3694 3704 3710 3730 3730 3750 

831 
Машиністи локомотивів та 

подібні до них робітники  
52 36 40 40 40 40 

8312 сигналіст 23 7 5 5 5 5 

8312 черговий по переїзду 16 11 10 10 10 10 

832 

Водії автотранспортних та 

мототранспортних засобів та 

інші робітники з 

обслуговування 

автотранспортної та 

мототранспортної техніки  

1855 1899 1900 1910 1910 1925 

8322 
водій автотранспортних 

засобів 
1842 1886 1885 1890 1890 1900 

8323 водій тролейбуса 13 12 15 20 20 25 

833 

Робітники, що обслуговують 

сільськогосподарські та інші 

пересувні установки  

1778 1738 1740 1750 1750 1755 

8331 
тракторист; тракторист-

машиніст с/г виробництва 
1520 1451 1450 1450 1450 1450 

8332 асфальтобетонник 19 12 15 15 15 20 

8332 дорожний робітник 81 89 90 90 90 90 

8332 

машиніст бульдозера; 

машиніст екскаватора, котка 

самохідного, крана 

автомобільного, автогрейдера 

42 36 40 45 45 45 

8333 

машиніст крана, машиніст 

автовишки, машиніст 

автомобілерозвантажувача, 

машиніст вагоноперекидача 

44 37 40 45 45 45 

8334 водій навантажувача 44 73 70 75 75 75 

834 Корабельна палубна команда  9 31 30 30 30 30 

        

 

*) перелік за професіями, 

кількість яких перевищує 10 

одиниць      

 


