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За весь період формування України як незалежної, соціально орієнтованої, 

економічно розвиненої держави так і залишаються ключовими завданнями 

здійснюваних реформ у системі вищої освіти: підвищення ефективності 

функціонування закладів вищої освіти (далі – ЗВО), забезпечення якості 

наданих ними освітніх послуг та підвищення конкурентоздатності їх 

випускників відповідно до зростаючих вимог як на національному, так і на 

міжнародному ринках праці.  

Разом з цим, для національного ринку праці (як сукупного/повного (з 

урахуванням тіньового сегменту), так і офіційного, який фіксується та 

регулюється мережею центрів зайнятості різних рівнів) за теперішніх умов 

характерним є дисбаланс між попитом та пропозицією фахівців, професіоналів 

та керівників середньої ланки, причини якого криються не скільки в 

надлишковому випуску фахівців чи слабкому рівні їх професійної підготовки, 

стільки в низькій якості освітнього менеджменту на локальному (мережа ЗВО) 

та національному рівнях. Зокрема, актуальними на сьогодні проблемами 

відповідного спрямування залишаються: суттєві прогалини (місцями й 

цілковита відсутність) аналізу та оцінки рівня диспропорцій між чисельністю 

підготовлених  фахівців та потребами ринку праці на всіх його рівнях; низька 

ефективність та функціональна спроможність прогнозування ринкових потреб 

щодо обсягів підготовки кадрів з вищою освітою з урахуванням вимог 

роботодавців; недостатній  рівень співпраці роботодавців із ЗВО на етапі 

підготовки кадрів; дисбаланс між складністю та затребуваністю  отриманої 

професійної кваліфікації 6-8 рівнів Національної рамки кваліфікацій та рівнем 

реальної оплати праці за нею в економіці країни, особливо в закладах, 

організаціях та установах бюджетної сфери; відсутність структурного 

стратегічного планування потреби у професійних кваліфікаціях у регіонально-

галузевому та професійному розрізах, мотиваційних підходів щодо залучення 

молоді до ефективної праці, напрямків інтелектуально-інноваційного розвитку 

людських ресурсів, відсутність системної роботи на центральному та 

регіональному рівнях щодо збільшення кількості нових робочих місць/вакансій.   



4 

 

Перелічені вище та інші проблеми зумовлюють не лише зростання рівня 

безробіття поміж людей з вищою освітою, але й підвищення відтоку 

висококваліфікованих кадрів за межі країни. Так, за даними Державної служби 

зайнятості у 2020 році тільки 24,2 % вакансій потребували рівня вищої освіти, 

тоді як серед безробітних на «утримувачів» університетських/інститутських 

дипломів припадало 32,2 %. Упродовж 2020 року приватними агентствами 

зайнятості за кордоном було працевлаштовано 86,3 тис. осіб, з яких 42,3 тис 

осіб (49,0 %) – з вищою освітою1. 

Такі тенденції на національному ринку праці свідчать, зокрема, й про 

неефективне використання фінансових ресурсів, адже повноцінне 

функціонування ЗВО та надання освітніх послуг з професійної підготовки 

фахівців належного рівня потребує значних обсягів фінансового забезпечення, 

що формується за рахунок державного й місцевих бюджетів та інших джерел, 

не заборонених законодавством. Так, зокрема, у  2019 році сума освітніх 

видатків склала 239,4 млрд грн, або 17,4 % від загального обсягу видатків 

зведеного бюджету України (6,0 % від ВВП), а у 2020 році – 252,3 млрд грн 

(частка щодо ВВП - 6,3 %  та  15,8 % від загальних видатків зведеного 

бюджету). Щодо ЗВО, то у структурі освітніх видатків частка на їх 

фінансування склала: 21,5 % у 2019 році та 15,8 % у 2020 році відповідно2. 

З огляду на наведену динаміку показників бюджетного фінансування 

освітньої сфери, актуальним питанням залишається оцінка ефективності 

використання ресурсів, інвестованих в освіту, зокрема, у підготовку фахівців з 

вищою освітою. 

Важливу роль у досягненні цього зможе відіграти, зокрема, запровадження 

системи моніторингу працевлаштування випускників ЗВО як інструменту  

                                                           
1 Ситуація на ринку праці. Дані Державної служби зайнятості за мічень-грудень 2020 року. URL: 
https://www.dcz.gov.ua/analitics/68. 
2 Видатки зведеного бюджету України. URL: 
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/expense/(дата звернення:23.02.2021). 

 
 



5 

 

оцінки  якості їх підготовки та економічної ефективності ЗВО загалом: високий 

рівень безробіття поміж випускників є не лише критерієм низької якості 

освітніх послуг, а й свідчить про суттєві втрати бюджетних ресурсів (прямі – за 

рахунок освітніх видатків та непрямі – спричинені необхідністю виплат з 

безробіття, здобуттям післядипломної освіти, втратами через еміграцію 

кваліфікованих кадрів, тощо). 

 Як показали проведені дослідження в рамках міжнародного проєкту 

«Перехід на ринок праці молоді України: результати міжнародного 

дослідження «School-to-work transition surveys» в Україні у 2013 та 2015 роках» 

за підтримки Міжнародної організації праці3, здобуття вищої освіти є 

вирішальним чинником конкурентоздатності на ринку праці в Україні, та, 

відповідно, успішного кар’єрного росту, оскільки питома вага 

працевлаштованої молоді з вищою освітою суттєво перевищує аналогічний 

показник поміж безробітних.  

У цілому, аналіз зарубіжного досвіду свідчить про те, що дослідження та 

моніторинг зайнятості випускників мають декілька основних цілей: 

- підвищення загальної якості вищої освіти, якості освіти на рівні окремих 

ЗВО та програм; 

- оцінка з боку ЗВО власних досягнень та підвищення власного рейтингу 

на підставі результатів працевлаштування; 

- оцінка рівня задоволеності якістю підготовки фахівців з боку 

роботодавців. 

У цілому, зарубіжний досвід свідчить про те, що переважна більшість 

моніторингових досліджень зайнятості випускників проводиться за трьома 

основними напрямками: 

1. Створення великих баз даних про працевлаштування випускників на 

підставі вже існуючих адміністративних ресурсів, тобто дані, які вже 

                                                           
3 Перехід на ринок праці молоді України. Результати міжнародного дослідження «School-to-work 
transition surveys» в Україні у 2013 та 2015 роках / Е. Лібанова, О. Цимбал, О. Ярош, Л. Лісогор; 
Міжнародне бюро праці. – 2016. URL: https://www.ilo. org/wcmsp5/groups/public/---
ed_emp/documents/publication/wcms_536293.pdf (дата звернення:23.02.2021). 
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збираються різними органами, об’єднують в єдину базу даних, що дозволяє 

проводити всебічний та ґрунтовний аналіз отриманих результатів. 

2. Проведення періодичних чи ситуативних соціологічних опитувань як 

випускників, так і роботодавців щодо пошуку роботи та задоволеності якістю 

освіти випускників-фахівців. Такі дослідження можуть проводитися як на 

національному рівні, так і на рівні окремого ЗВО чи територіальної одиниці. 

3. Аналітичні дослідження сторонніми організаціями, що проводяться на 

підставі інформаційних джерел з мережі Інтернет. 

Зокрема, на прикладі досвіду європейських країн можна зазначити, що 

вони мають дуже різні підходи до моніторингу працевлаштування випускників 

на національному рівні. В окремих країнах відбувається систематичне 

відстеження усіх випускників, а окремі країни взагалі не займаються цим на 

національному рівні, що зумовлено особливостями їх систем освіти. Серед 32 

країн Європи 26 країн проводять певний моніторинг працевлаштування 

випускників. У 12 з цих країн проводиться регулярний збір даних (зокрема, у 

Франції, Великій Британії, Італії, Німеччині, скандинавських країнах). Типовий 

інтервал збору даних становить від 1 до 3 років. У 14 країнах (серед яких 

Австрія, Бельгія, Естонія, Греція, Литва, Мальта, Польща, Португалія, Румунія, 

Словенія, Словаччина, Іспанія та Туреччина) вивчення цього питання 

здійснюється залежно від потреби та визначених урядами завдань і термінів. У 

таких країнах, як Болгарія, Кіпр, Ісландія, Ліхтенштейн, Латвія та Люксембург 

немає централізованої системи збору даних щодо працевлаштування 

випускників. 

На національному рівні основними інструментами моніторингу 

працевлаштування випускників виявилися опитування. Майже в усіх країнах 

проводиться принаймні одне опитування на національному рівні, а в 18 з 26 

згаданих вище країн усі дані про працевлаштування випускників базуються 

виключно на опитуванні. У семи країнах (Чехії, Естонії, Угорщині, Італії, 

Нідерландах, Швеції та Великій Британії) діють інструменти моніторингу 

випускників на підставі адміністративних даних. Такі інструменти 
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передбачають створення зв’язку між інформацією про студентів, отриманою від 

ЗВО, та іншими базами даних, наприклад, національні системи соціального 

страхування.  

Уряди країн використовують відповідну інформацію переважно для 

статистичних та аналітичних цілей. Зокрема, на їх підставі проводиться 

політичне планування та визначення основних напрямків розвитку. Також, ці 

дані використовуються для оцінювання якості вищої освіти. Слід зауважити, 

що дуже небагато країн Європи використовують ці інструменти для розподілу 

фінансування між ЗВО. Серед таких країн – Чехія, Італія та Велика Британія. 

Наприклад, у Чехії дані про працевлаштування випускників включені до 

показників, які визначають обсяг бюджетного фінансування для усіх типів та 

усіх рівнів освітніх програм. Італія вимагає від ЗВО дані щодо ефективності, 

результативності та прозорості освіти, а ці показники вже використовуються 

для визначення обсягу фінансування. 

Натомість, на рівні ЗВО моніторинг працевлаштування випускників 

проводиться у 28 з 31 країни. У 9 країнах майже всі ЗВО проводять моніторинг 

власних випускників аби отримати вибірку для власних випускників з 

національної бази даних (Бельгія, Чехія, Данія, Греція, Ірландія, Мальта, 

Нідерланди, Словаччина, Велика Британія). Ще у 15 країнах значна частина 

ЗВО (але не всі)  проводить моніторинг випускників. Іноді в цих країнах групи 

ЗВО створюють спільні системи моніторингу. Натомість, в Естонії, Латвії, 

Польщі та Словенії лише окремі ЗВО проводять моніторинг працевлаштування 

випускників. В Ісландії, Ліхтенштейні та Люксембургу зовсім немає системи 

моніторингу випускників на рівні ЗВО. Це пов’язано з невеликою кількісті ЗВО 

у цих країнах. Останнім часом, в країнах Європи все частіше з’являються 

законодавчі ініціативи щодо обов’язкового моніторингу випускників з боку 

ЗВО. Основним інструментом моніторингу з боку ЗВО так і залишається 

опитування. Лише в окремих випадках ЗВО отримують доступ до 

централізованих баз даних. ЗВО використовують отриману інформацію для 

операційного управління закладом, оцінювання якості освіти, реформування 



8 

 

освітніх програм та розподілу фінансування. Іноді ці дані використовуються 

для профорієнтації студентів, залучення додаткових коштів або акредитації 

тощо. 

Порівняльний аналіз основних інструментів отримання даних при 

проведенні моніторингу випускників ЗВО полягає у наступному: 

1. Опитування. Воно може проводитися у формі анкетування або 

інтерв’ювання, як на національному рівні, так і за окремими ЗВО, щоб 

визначити подальшу кар’єру та майновий стан випускника. Опитування вивчає 

як фактичну інформацію, так і оцінки, мотиви та ставлення респондентів. Як 

правило, не існує обмежень щодо характеру питань, тому вони дуже часто 

використовуються для отримання оціночної інформації від великої кількості 

респондентів. Основною метою опитування є визначення залежності між 

виходом на ринок праці та рівнем освітньої підготовки. Основним недоліком 

цього інструменту є його суб’єктивність. Багато респондентів можуть 

відмовитися відповідати (взагалі чи на окремі питання), тому якість отриманої 

інформації визначається передусім професійністю поставлених запитань та 

кваліфікованою інтерпретацією відповідей на них. Також, постає питання 

високої вартості проведення опитування. 

2. Адміністративні дані. Вони, зазвичай, вже збираються ЗВО та іншими 

стейкголдерами в рамках їх повсякденної діяльності. Іноді при проведенні 

такого збору просто додаються додаткові дані, які потім консолідуються в 

загальній базі даних. Надалі їх використовують для аналізу та отримання 

відповідних висновків. Перевагою таких даних є їх достовірність. У країнах, що 

проводять моніторинг працевлаштування випускників, ще на початку навчання 

студент отримує персональний ідентифікаційний код, який потім вказується в 

усіх державних базах даних, які надалі консолідуються у загальнонаціональну 

базу, що дозволяє відстежувати професійну діяльність випускників протягом 

усього життя. У деяких країнах на перешкоді такого підходу стають закони про 

захист персональної інформації. Іншим суттєвим обмеження при такому зборі 

інформації є законодавче обмеження характеру даних, які можуть збиратися на 
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рівні країни. У деяких випадках певну інформацію заборонено збирати, зокрема 

щодо соціально-економічного стану індивіда, тощо. 

Ще одним недоліком використання різних інструментів збору даних є той 

факт, що вони не завжди є сумісними, якщо моніторинг проводиться на різних 

рівнях. Зокрема, ЗВО не завжди можуть використовувати дані національних 

моніторингових систем для власних цілей, тому що їх не можна дезагрегувати 

на рівні окремого ЗВО, а консолідація даних, отриманих окремими ЗВО, не 

завжди можлива, оскільки вони використовують різні методики та методології 

для збирання відповідної інформації4. 

Спираючись на європейський досвід, можна виділити п’ять основних 

моделей організації моніторингу працевлаштування випускників. 

1. Моніторинг в політичних цілях. Основними замовниками такої моделі є 

владні структури, що цікавляться агрегованими показниками, які містять 

описову інформацію. За такої системи проводиться збір та обробка інформації 

на рівні всієї системи вищої освіти, а моніторинг на мікрорівні не проводиться. 

Умовою функціонування такої моделі є регулярний збір інформації з високою 

частотою. Висновки та результати аналізу в такому випадку стосуються 

системного рівня. 

2. Моніторинг з метою дослідження. Метою його організації є проведення 

глибоких та ґрунтовних наукових досліджень у цій сфері. У такому випадку 

результати моніторингу майже не впливають на політику держави або самих 

ЗВО, а зацікавленість ними носить переважно академічний характер. Це 

означає, що за такої моделі відбувається збір даних на мікрорівні. Особливістю 

такого моніторингу є те, що він проводиться періодично, але не часто. 

Фактично, він спрямований на виявлення довгострокових тенденцій, 

                                                           
4 Gaebel M., Hauschildt K., Mühleck K., Smidt H. (2012) Tracking Learners’ and 
Graduates’ Progression Paths TRACKIT. URL: 
https://eua.eu/downloads/publications/tracking%20learners%20and%20graduates%20progression%20paths
%20%20trackit.pdf. 
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механізмів, особливостей тощо. Він менше уваги приділяє поточним даним, а 

основний фокус зосереджений на доведених трендах. 

3. Моніторинг з метою оцінювання якості освіти. Такий збір інформації 

зосереджується на рівні окремого ЗВО, його метою є визначення якості освіти в 

рамках окремого закладу та можливих шляхів її підвищення. Також, органи 

влади можуть використовувати результати такого дослідження для визначення 

основних напрямів освітньої політики щодо ЗВО, наприклад, за системи 

розподілу коштів у залежності від показників ефективності. Слід зазначити, що 

переважна більшість країн вже хоча б частково збирає необхідну для цього 

інформацію, тобто моніторинг є складовою освітньої системи. У цілому, в 

проведенні такого моніторингу зацікавлені передусім самі ЗВО, він передбачає 

збір описової інформації. У деяких випадках, ЗВО не зацікавлені в публікації 

результатів такого аналізу, однак, наполягають на розвитку відповідного 

моніторингу для внутрішніх потреб. Прикладом застосування такої моделі є  

міжнародні рейтинги ЗВО. 

4. Деталізований моніторинг і аналіз в управлінських цілях. Основною 

зацікавленою стороною для такої моделі є органи влади, причому вони не 

просто зацікавлені у зборі поточної стандартизованої інформації, але й у 

змістовному дослідженні причин, механізмів та наслідків певних дій. За такої 

моделі на національному рівні збирається не лише загальна інформація, але й 

дані на мікрорівні. Моніторинг проводиться досить часто та регулярно. Високі 

витрати на організацію такого моніторингу роблять його не дуже поширеним  

на практиці. 

5. Універсальний моніторинг. Такий моніторинг передбачає збір даних для 

усіх зацікавлених сторін, включаючи органи влади, ЗВО та науковців. За такої 

моделі відбувається збір даних на рівні системи та окремих ЗВО, тобто на 

мікрорівні. Також, збір даних повинен проводитися достатньо часто і 

регулярно. Слід зазначити, що, якщо в країні організовано систему моніторингу 

працевлаштування випускників, то вона, як правило, є  універсальною. Однак, в 

деяких випадках країни не бачать потреби в проведені таких досліджень. 
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Передусім, це обумовлено специфікою самої системи вищої освіти. Наприклад, 

якщо в країні працює обмежена кількість ЗВО, причому переважна більшість з 

них має чітку спеціалізацію, тобто напрями підготовки випускників майже не 

співпадають, то це виключає необхідність ретельного моніторингу на рівні 

окремого ЗВО. 

Таким чином, зарубіжний досвід свідчить, що при виборі моделі 

організації моніторингу працевлаштування випускників переважна більшість 

країн керується критеріями доцільності, тобто організаційна схема визначається 

метою, яку переслідує такий моніторинг, а також тим, наскільки інтегрованими 

є отримані результати у процес розробки освітньої політики. Це пов’язано з 

тим, що починаючи з певного рівня даних їх отримання є доволі витратним 

процесом, тому іноді проводити більш детальні та ґрунтовні дослідження чи 

опитування не є доцільним, якщо немає нагальної потреби в їх отриманні та 

обробленні5. 

Беззаперечним є факт того, що запровадження щорічного моніторингу в 

Україні сприяло б підвищенню якості освітніх програм та покращенню 

освітнього менеджменту, оскільки воно дасть змогу, зокрема: 

- відслідковувати  рівень працевлаштування та кар’єрного зростання 

випускників; 

- визначати рівень придатності до працевлаштування (загальні та 

професійні компетентності) та рівень професійної підготовки фахівців – 

випускників ЗВО (звільнені через невідповідність вимогам роботодавців, 

низький рівень підготовки); 

- оцінювати ефективність використання освітніх інвестиційних (як 

бюджетних, так і приватних) ресурсів; 

- забезпечувати, окрім іншого, обґрунтованість висновків під час 

акредитації ЗВО; 

                                                           
5  Mühleck K. (ed.). Testing the Feasibility of a European Graduate Study. URL: 
https://www.eurograduate.eu/eurograduate/download_files/eurograduate_feasibility_report.pdf. 
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- формувати реальний рейтинг ЗВО та приймати  відповідні управлінські 

рішення (кадрові, організаційні – щодо вдосконалення навчального процесу, 

позбавлення ліцензій, оптимізації мережі ЗВО, тощо). 

Як зазначалося вище, зарубіжний досвід дає підстави вважати, що 

щорічний моніторинг зайнятості випускників закладів вищої та професійної 

освіти (дослідження кар’єри випускників) на основі інтегрованих 

інформаційно-аналітичних баз даних є стратегічним напрямом забезпечення 

функціональної спроможності національної системи освіти в контексті 

інтеграції в міжнародний освітній простір.  

При формуванні бази даних для моніторингу доцільно враховувати  

подальші траєкторії випускників після здобуття ними вищої освіти, які можуть 

бути орієнтовані на: продовження  навчання в аспірантурі; здобуття 

післядипломної (другої вищої) освіти; працевлаштування, зокрема, за 

фахом/регульованою професією; набуття статусу безробітних з реєстрацією на 

облік в Державній службі зайнятості; трудова міграція за межі України тощо. 

Отже, складовими механізму створення інтегрованої державної 

електронної бази даних про працевлаштування випускників ЗВО для 

проведення моніторингу зайнятості випускників, на наш погляд, мають бути: 

• формування кожним ЗВО первинного реєстру  довідкових даних про 

випускників (з обов’язковою згодою останніх щодо використання даних для  

подальших статистичних і соціологічних досліджень), як, наприклад, 

персональні дані здобувача освіти (прізвище, ім’я, по батькові, дата 

народження, контактний телефон, ідентифікаційний код); ЗВО та спеціальність; 

рівень знань (успішності); 

• база даних ЗВО щодо навчання випускників в аспірантурі; 

• формування державними (Міністерства освіти та науки, Державної 

податкової служби, Державної служби зайнятості, Державної служби 

статистики, Державної міграційної служби, Фонду соціального страхування, 

Пенсійного фонду України) та, частково, приватними (суб’єктами 

підприємницької діяльності, які надають послуги з посередництва у 
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працевлаштуванні) інституціями  інтегрованих баз даних щодо 

працевлаштування випускників та оцінки їхніх доходів на основі державних 

реєстрів платників податків або соціальних внесків на національному рівні, 

інформації щодо трудової міграції випускників ЗВО; 

• формування даних на основі проведених різнорівневих 

(загальнонаціональний, регіональний, галузевий чи інституційний) 

соціологічних опитувань випускників і роботодавців щодо зайнятості та рівня 

їхніх доходів, якості підготовки фахівців; 

• формування баз даних за результатами аналітичних досліджень 

інформаційних ресурсів (мережі Інтернет з відомостями про вакансії 

роботодавців і резюме шукачів роботи з числа випускників ЗВО); 

• удосконалення законодавчого забезпечення (ухвалення відповідних 

нормативно-правових актів на рівні ВРУ, КМУ)  щодо використання та 

взаємодії зазначених  баз даних. 

Єдина державна електронна база даних про працевлаштування 

випускників ЗВО має опиратись на систему статистично забезпечених (тобто 

має бути гарантована можливість організації систематичного збору необхідної 

інформації), репрезентативних, однозначних та порівнювальних показників, що 

включаються до складу оціночних критеріїв.  

Зазначена база даних сприятиме визначенню цілої низки показників, 

зокрема: 

• рівень зайнятості осіб з вищою освітою (в розрізі регіонів/країні загалом); 

•  рівень зареєстрованого безробіття серед випускників ЗВО 

(державний/регіональний рівні), %;  

• рівень працевлаштування випускників ЗВО (державний /регіональний 

рівні),%; 

• частка звільнених вподовж першого року роботи (за невідповідністю 

вимогам роботодавця; за власним бажанням), %; 

• середня заробітна плата працівника з вищою освітою у регіоні/країні, грн; 
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• середній дохід/заробітна плата випускника ЗВО регіону/країни, грн, 

тощо. 

Дослідження частки випускників ЗВО, що продовжили навчання в 

аспірантурі, в Україні може здійснюватися за допомогою вже функціонуючої 

інформаційно-аналітичної системи (ІАС)  «Підготовка наукових і науково-

педагогічних кадрів», яка включає: 

• особові справи претендентів на присвоєння вчених звань 

(доцент/професор) і присудження наукових ступенів (кандидат наук/доктор 

наук); 

• підготовку наказів МОН «Про затвердження рішень Атестаційної колегії 

Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових 

ступенів»; 

• перелік спеціалізованих вчених рад (підготовка наказів МОН «Про 

затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності 

спеціалізованих вчених рад»); 

• пропозицій від ЗВО та наукових установ щодо прийому та випуску 

аспірантури/докторантури;  

• план прийому до аспірантури/докторантури; 

• реєстр ЗВО та наукових установ з відкритими спеціальностями 

аспірантури/докторантури. 

Для опрацювання пропозицій щодо прийому, випуску  аспірантів/ 

докторантів, формування плану прийому до аспірантури/докторантури в  ІАС 

існують таблиці та форма на основі Microsoft Access для обліку даних, яка 

містить наступні показники: 

• ЗВО або наукова установа (вибирається із реєстру ЗВО та наукових 

установ); 

• шифр спеціальності (вибирається із запропонованого списку довідника 

спеціальностей); 
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• назва спеціальності (заповнюється автоматично після вибору шифру 

спеціальності); 

• галузь знань (заповнюється автоматично після вибору шифру 

спеціальності); 

• кількість місць аспірантури (докторантури) без відриву від виробництва, з 

відривом від виробництва. 

В ІАС формуються листи ЗВО та науковим установам про доведення 

плану прийому. Водночас необхідно зазначити, що ведення персоніфікованого 

обліку аспірантів/докторантів в  ІАС «Підготовка наукових і науково-

педагогічних кадрів» не передбачено, що утруднює опрацювання освітньої 

траєкторії конкретного випускника. При розширенні завдань для цієї ІАС, вона 

повинна бути відповідним чином доопрацьована, а для неї має бути 

запроваджена  державна комплексна система захисту інформації (КСЗІ), яка 

дозволить працювати з персональними даними. 

У контексті піднятого питання заслуговує  уваги Методологія формування 

бази даних щодо зареєстрованого ринку праці та надання послуг Державною 

службою зайнятості6. Формування адміністративних даних Державною 

службою зайнятості здійснюється  на підставі первинних облікових документів, 

які вносяться до інформаційної системи у базових центрах зайнятості (БЦЗ) з 

подальшою обробкою засобами ЄІАС за затвердженими алгоритмами. Якість 

статистичної інформації та її відповідність єдиній базі даних гарантується 

шляхом одночасного формування показників для підрозділів Державної служби 

зайнятості всіх рівнів (базового, регіонального, державного). Розрахунок 

здійснюється за встановленим графіком згідно з затвердженими алгоритмами в 

автоматичному режимі.  

                                                           
6 Методологія формування, аналізу та прогнозування даних щодо зареєстрованого ринку праці та 
надання послуг Державною службою зайнятості: URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67 (дата 
звернення: 24.02.2021). 

 

https://www.dcz.gov.ua/analitics/67
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Джерелами інформації щодо надання послуг Державної служби зайнятості 

є: 

• Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які 

шукають роботу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

19.09.2018 № 792; 

• Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її 

виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затверджений 

наказом Мінекономіки від 06.04.2020 № 624; 

• Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації зареєстрованих безробітних, затверджений наказом Міністерства 

соціальної політики від 31.05.2013 № 318/655 (із змінами); 

• Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 175 (із 

змінами); 

• Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 347 (із змінами); 

• Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб 

на ринку праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

20.03.2013 № 207 (із змінами); 

• Звітність за формою № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу 

(вакансії)» та Порядок її подання, затверджені наказом Міністерства соціальної 

політики від 31.05.2013 № 316 (із змінами); 

• Звітність за формою № 4-ПН «Інформація про заплановане масове 

вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці» 

та Порядок її подання, затверджені наказом Міністерства соціальної політики 

від 31.05.2013 № 317; 

• Звітність за формою № 1-ПА «Інформація про кількість 

працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги 
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з посередництва у працевлаштуванні» та Порядок її подання, затверджені 

наказом Міністерства соціальної політики від 03.06.2019 № 851. 

Формування показників здійснюється на основі використання 

національних класифікаторів, зокрема: Національного класифікатора України 

ДК 009 «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД-2010), який 

відповідає Класифікації видів економічної діяльності Європейського Союзу 

(NACE, Rev.2) та Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор 

професій» (КП-2010), який гармонізовано з Міжнародною стандартною 

класифікацією професій (ISCO-88). 

Показники, які використовуються в базі даних Державної служби 

зайнятості,  розподіляються  за такими критеріями: 

– характеристика безробітних ( за статтю, за віком, за освітою, за місцем 

проживання, за професіями, за видами економічної діяльності, за розміром 

попередньої заробітної плати, за відношенням до окремих категорій (молодь, 

особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи (ВПО), учасники 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (АТО/ООС), інші 

категорії), за видами отриманих послуг; 

– інформація щодо вакансій/вільних робочих місць: за професіями, за 

видами економічної діяльності, за розміром запропонованої заробітної плати;  

– дані щодо запланованого масового вивільнення працівників: за професіями 

та за видами економічної діяльності; 

– інформація щодо кількості працевлаштованих суб’єктами 

підприємницької діяльності, які надають послуги з посередництва у 

працевлаштуванні: за типами таких суб’єктів (відповідно до ст.37-39 ЗУ «Про 

зайнятість населення») . 

Основні джерела інформації, які використовуються в Україні при 

підготовці аналітичних матеріалів відповідного спрямування, включають: 

• Адміністративні дані Державної служби зайнятості:  

- щодо характеристики попиту та пропозиції на ринку праці за різними 

аспектами;  
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- щодо заходів сприяння зайнятості населення, у тому числі соціально-

вразливих груп, ВПО, учасників АТО/ООС, осіб з інвалідністю тощо;  

- щодо запланованого масового вивільнення працівників;  

-  щодо діяльності посередників з працевлаштування: працевлаштування 

громадян в Україні приватними агентствами зайнятості; працевлаштування 

громадян суб'єктами господарювання для подальшого виконання ними роботи в 

Україні в інших роботодавців;  працевлаштування громадян за кордоном 

приватними агентствами зайнятості; попиту на робочу силу за даними інтернет-

ресурсів з пошуку роботи.  

• Дані Державної служби статистики України:  

- щодо економічної активності населення (робочої сили);  

- щодо демографічних показників; 

 - щодо руху робочої сили, використання робочого часу, розмірів зарплати;  

- показники роботи підприємств;  

- показники соціально-економічного розвитку тощо.  

• Дані Пенсійного фонду України:  

- щодо «закріплення» на робочих місцях громадян, працевлаштованих 

Державною службою зайнятості, зокрема:  

- після отримання одноразової виплати допомоги на випадок безробіття 

для організації власної справи;  

- на нові робочі місця з компенсацією єдиного соціального внеску;  

- після закінчення професійного навчання за направленням Державної 

служби зайнятості;  

- внутрішньо переміщених осіб з компенсацією оплати праці; 

- щодо кількості застрахованих осіб.  

Прогноз щодо попиту та пропозиції на зареєстрованому ринку праці 

розробляється Державною службою зайнятості на підставі:  

• аналізу тенденцій за останні 5 років щодо кількості вакансій, безробітних 

та інших шукачів роботи, зареєстрованих у державній службі зайнятості, їх 

структури у галузевому та професійно-кваліфікаційному розрізі;   
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• аналізу ситуації на локальних ринках праці, перспектив їх розвитку, 

реалізації регіональних та місцевих програм та проектів, пов’язаних зі 

створенням робочих місць;  

• прогнозу Міністерства економічного розвитку щодо економічного та 

соціального розвитку;  

• даних Державної служби статистики щодо обстежень підприємств про 

перспективи їх ділової активності;  

• статистичних даних Державної служби статистики щодо руху кадрів у 

розрізі видів економічної діяльності;  

• даних державних органів влади щодо реалізації інвестиційних та 

інфраструктурних проектів; 

• розпорядчих документів КМУ та іншої доступної інформації про 

перспективи скорочення працівників в державних органах та бюджетних 

установах;  

• даних роботодавців щодо запланованого масового вивільнення 

працівників (за ф. №4-ПН);  

• даних опитування роботодавців на порталі Державної служби зайнятості 

щодо перспективної потреби у працівниках у професійному розрізі; даних 

кадрових агентств та сайтів з пошуку роботи. 

За офіційними даними7, лідером серед посередників на ринку праці в усіх 

регіонах України є Державна служба зайнятості: у 2020 р. кількість 

працевлаштованих нею осіб в 11 разів перевищила кількість працевлаштованих 

приватними агентствами зайнятості в Україні (як на вакансії, так і направлених 

на роботу до інших роботодавців). 

Таким чином, створення і запровадження електронної системи 

моніторингу працевлаштування випускників ЗВО сприятиме: покращенню 

якості надання послуг з підготовки фахівців високого рівня, більш чіткому 

розумінні потреб ринку праці в розрізі кваліфікацій та спеціальностей, 
                                                           
7 Аналітична та статистична інформація ДСЗ України. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68 (дата 
звернення 25.02.2021). 

https://www.dcz.gov.ua/analitics/68
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зростанню конкурентоспроможності випускників ЗВО на ринку праці; 

підвищенню ефективності використання інвестованих в освітню галузь 

ресурсів; посиленню співпраці освітніх інституцій та роботодавців (активізація 

державно – приватного партнерства у вищій освіті) з метою налагодження 

відповідності рівня підготовки (кваліфікації) випускників вимогам 

роботодавців; покращенню прогнозування та планування з метою подолання 

розбалансованості  ринків праці, зменшенню рівня безробіття та обсягів 

трудової міграції кадрів з вищою освітою.  

 


