
1 
 

Благодійний Фонд «Карітас Одеса УГКЦ» 
Міжнародний благодійний фонд «Карітас України» 

Австрійське агентство розвитку 
 

 
 

Проект «Тривалий економічний підйом для миру» 
 

 
 

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ 
 

ПРО РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ТРЕНДІВ У 
СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ НА 

2018-2019 РОКИ (М. ОДЕСА, М. ІЗМАЇЛ, М. 
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ) 

 
 

 
 

 
 

 
м. Одеса, 2019 р. 



2 
 

Аналітичний звіт «Про регіональний розподіл трендів у сфері зайнятості в 
Одеському регіоні на 2018-2019 роки (м. Одеса, м. Ізмаїл, м. Білгород-
дністровський)» / Укл.: В.Ю. Філіппов. – Одеса: [б.в.], 2019. – 44с. 

 

 

 

Замовник: проект «Тривалий економічний підйом для миру», який реалізується БФ «Карітас 
Одеса УГКЦ» у партнерстві з Міжнародними благодійними фондами «Карітас України» та 
Caritas Austria при фінансовій підтримці Austrian Development Cooperation  

Виконавець: к.е.н., докторант каф. Менеджменту ОНПУ, Філіппов В.Ю. 

Регіон дослідження: Одеська область (м. Одеса, м. Ізмаїл, м. Білгород-Дністровський) 

 

 

 

Зміст 
 
Вступ  .................................................................................................................................................................... 3 
1. Загальний огляд ситуації з зайнятості та підприємництва в Україні та Одеському              

регіоні .............................................................................................................................................................. 5 
2. Мале підприємництво міста (м. Одеса) ................................................................................................ 5 
3. Мале підприємництво Одеського регіону (На прикладі Білгород-Дністровського та 

Ізмаїльського району) .............................................................................................................................. 14 
4. Стан зайнятості населення в Одеському регіоні ............................................................................ 23 
5. Стан та регіональний розподіл трендів у сфері зайнятості населення (м. Білгород-

Дністровський, м. Ізмаїл, м. Одеса)..................................................................................................... 30 
6. Стан розподілу послуг із професійного тренінгу та послуг у працевлаштуванні, що 

надаються урядом та НДО у області ................................................................................................... 36 
Висновок ............................................................................................................................................................ 42 
Використані джерела: ................................................................................................................................... 43 
Додаток А – Кількість зареєстрованих ВПО в Одеській області ......................................................... 46 
Додаток Б – Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій ........................................ 47 
Додаток В – Середньооблікова кількість працівників за видами економічної діяльності ............. 48 
Додаток Г – Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах та районах ......... 49 
Додаток Д – Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків ..................................................... 50 
Додаток Ж – Основні показники економічного і соціального розвитку м. Одеси за 2017 рік ..... 51 
Додаток З – Загальна статистика надання послуг Одеського Обласного ЦЗ .................................... 52 
Додаток К – Загальна статистика надання послуг Ізмаїльським МРЦЗ ............................................. 53 
Додаток Л – Загальна статистика надання послуг Білгород-Дністровським МРЦЗ ....................... 54 
Додаток М – Загальна статистика надання послуг Одеського МЦЗ ................................................... 55 
Додаток Н – Перелік професій, які пропонують в Одеському центрі ПТО ДСЗ ............................. 56 
 
 

  



3 
 

Вступ 
 
Недержавні структури та організації є складовою будь-якого суспільства, яке існує за умов 

формування демократичного режиму. Хоч їх діяльність і залишається у тіні, але вони все одно 
виступають в ролі складової механізму соціального та політичного життя кожної країни. Залежно 
від властивостей окремо взятого суспільства – в якості відмінностей можна зазначити лише 
кількість цих організацій та масштаб сфер їх дій. 

У країнах, де недержавні структури мають всі умови для створення та існування (США, 
Канада, країни Європи), вони не тільки займають важливе місце у більшості сферах суспільного 
життя, а також вносять свій суттєвий внесок у справу громадського добробуту та стабільності. 

Щодо України, тут таким структурам і організаціям поки що складно вийти на тій рівень 
довіри та розкриття власного потенціалу, який має у подібних структур, наприклад в Європі. Але 
за останні роки цій потенціал розкривається  все більше і більше. Проблема взаємодії 
громадянського суспільства та недержавних організацій з державними установами, дедалі більше 
знаходить компроміси та поступово вирішується. 

Більш помітними стали результати роботи недержавних структур після подій 2014 року 
на сході країни. Тоді активізувались, волонтерська діяльність з боку громадянського суспільства, 
гуманітарна підтримка з боку недержавних організацій, та економічна з боку донорів та 
меценатів з інших дружніх країн світу. З 2015 року поступово стали підключатись і державні 
установи, які за допомогою об’єднання зусиль з недержавними організаціями, використовуючи 
наявні ресурси, та на законодавчому рівні,  почали активно допомагати безробітним Одещини та 
внутрішньо переміщеним особам (ВПО). 

Так протягом 2016-2018 року департамент економічного розвитку Одеської міської Ради, 
відділ економічного розвитку Білгород-Дністровської міської ради, Управління економіки 
Ізмаїльської Райдержадміністрації, Одеський обласний та міський центри зайнятості а також ціла 
низька міськрайонних центрів зайнятості багато співпрацювали з різними недержавними 
структурами, а саме: з різними громадськими організаціями, благодійними та міжнародними 
благодіними фондами, коворкінговими закладами та ІТ-кластері м. Одеси. 

В якості результату протягом зазначеного періоду за допомогою кооперації державних та 
недержавних структур та реалізації заходів, які передбачені «Стратегією економічного і 
соціального розвитку Одеської області на період до 2020 року», були досягнуті різні соціальні 
показники та завдання, які повністю відповідають цілям сталого розвитку міста Одеси та 
Одеської області. До таких завдань входять: розбудова та модернізація транспортної 
інфраструктури, забезпечення енергетичної самодостатності області, якісний розвиток 
туристично-рекреаційної інфраструктури, розвиток високопродуктивного аграрного 
виробництва, розбудова сучасної індустрії, формування конкурентоспроможного 
інтелектуального капіталу, забезпечення умов для здорового та культурного розвитку населення, 
забезпечення комфортних умов проживання, створення безпечного життєвого простору, 
підвищення ефективності розвитку територій, інституційне зміцнення регіону. 

На відміну від минулого періоду (з 05.2017 по 05.2018), де було чітко висвітлено 
залежність між тенденцією закриття ФОП серед підприємців, та падіння кількості охочих брати 
участь у тих проектах, які пропонують бізнес-навчання та організацію самозайнятості, де 
основною умовою отримання гранту є відкриття ФОП, за дослідний період (з 05.2018 по 05.2019) 
помітне зростання підприємництва, оскільки після тотального закриття непрацюючих ФОП у 
2017 році, за останній рік на ринок виходять тільки ти підприємці, хто готовий платити податки 
та працювати не тільки на себе, а й вносити свій вклад в розвиток економіки регіону. Також ті 
хто працював у «тіні», відкривають ФОП та ТОВ, адже починають розуміти необхідність видити 
на ринок «офіційно».  

Недовіра населення окремих міст одеської області, в яких раніше не проводилися грантові 
програми, якщо і змінюється в меншу сторону, але ця зміна поки залишається непомітною. За 
минули роки (2014-2018) в Одеській області грантові програми на перенавчання населення, 
підтримку самозайнятості, підтримку або створення підприємницької діяльності, майже не 
проводились. Окремо можна виділити м. Одесу, де постійно проходять зазначені програми. 
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Серед державних структур можна виділити постійну роботу державної служби зайнятості 
який постійно працює в трьох напрямках: центр професійно-технічної освіти якої, майже єдиний 
на постійній основі реалізує перенавчання та різноманітні курси, програму залучення 
безробітних до організації підприємницької діяльності, яка є однією з активних форм підтримки 
безробітних, яка здійснюється у разі відсутності на ринку праці підходящої роботи, а також 
працевлаштування та підбір персоналу. 

Серед недержавних структур окремо можна виділити Благодійний Фонд «Карітас Одеса 
УГКЦ», який за допомогою донорської підтримки Австрійського Агентства Розвитку, 
Міжнародної організації з міграції, міжнародної гуманітарної організації «Catholic Relief 
Services» (США), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) та ін., а 
також партнерів – Міжнародних благодійних фондів"Карітас України", "Карітас Австрія" та 
інших європейських Карітасів постійно реалізує грантові проекти.  

Оскільки, враховуючи вищезазначене, чітко вимальовується певна проблематика браку 
інформаційного забезпечення населення з боку соціальної та економічної підтримки, метою 
дослідження є виявлення розподілу трендів у сфері зайнятості та потреб для розвитку малого та 
середнього бізнесу. Для більш чіткого висвітлення ситуації, порівняння проводиться між 
обласним центром – м. Одесою, та двома найбільш населеними містами одеської області, які 
принципово відрізняються між собою, як географічними, так і соціально-економічними 
показниками. 

Актуальним завданням формування звіту (на прикладі обраних міст) є визначення стану 
та показників Одеського регіону, а також розподілу послуг що надаються урядом та НДО у 
області, а саме: 

− визначення стану малого підприємництва та зайнятості населення; 
− визначення стану регіонального розподілу трендів у сфері зайнятості населення; 
− розподілу послуг із професійного тренінгу; 
− розподілу послуг у працевлаштуванні. 
Методи, за допомогою яких були вирішенні поставлені завдання: аналіз нормативних 

документів, законів, постанов, програм, звітів, статистичних бюлетенів, наукових статей, 
відкритих Інтернет-ресурсів (які містять офіційну інформацію щодо статистики в Одеському 
регіоні), а також інтерв’ю-опитування з роботодавцями/підприємцями, експертні інтерв’ю із 
співробітниками Центрів зайнятості, телефонні інтерв’ю із держслужбовцями, особисті інтерв’ю 
із керівниками проектів, що здійснювались міжнародними організаціями, глибинні інтерв’ю із 
незалежними експертами (керівник консалтингової компанії, викладачі ВНЗ, бізнес-тренерами) 
та ін. 

Загальний висновок, який характеризує дослідження вказує на, як економічну, так і на 
соціальну привабливість одеської області для інвестування та започаткування чи масштабування 
підприємництва, і як результат – створення робочих місць. Минулий рік, на відміну від 
позаминулого показав більшу тенденцію до покращення багатьох соціально-економічних 
показників, хоча де-які все ж-таки мають тенденції до зниженню. Одеська область розвивається 
за курсом сталого розвитку, а ця стратегія тільки сприятиме подальшому розвитку всього 
Одеського регіону.  
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1. Загальний огляд ситуації з зайнятості та 
підприємництва в Україні та Одеському регіоні 
 

Україна не зміє своїх тенденцій на покращення, і як минулого року, на початок 2019 року, 
знов покращила свою позицію, піднявшись на 71 позицію серед 190 країн у щорічному рейтингу 
Світового банку Doing Business, який визначає рівень легкості ведення бізнесу в 190 країнах 
світу.  Doing business – щорічне дослідження групи Світового банку, що оцінює простоту ведення 
підприємницької діяльності на основі 10 індикаторів, в Україні покращилися 5 показників з 10 у 
2018 році. Критерії, що стримують просування України в рейтингу (показники яких 
погіршилися): 

− система сплати податків; 
− реєстрація бізнесу; 
− доступ до електроенергії; 
− доступ до кредитів; 
− дозвіл неплатоспроможності. 
Зазначені критерії відіграють важливу роль у соціально-економічному розвитку країни, а 

саме у підприємництві. Погіршення цих показників, не означає, що вони фактично стали гірше. 
Наприклад, податкова система не змінилась, як і процедура реєстрації бізнесу. Кредитування теж 
залишилось на такому же рівні. Погіршення показників відбулось за рахунок розвитку інших 
держав, де ці показники фактично покращились на рівні країни, а в Україні змін не відбулось. 

З багатьох досліджень [1, 2, 3] відомо, що саме малий та середній бізнес є тим важелем, 
який формує робочі місця в Одеській області. Також малий та середній бізнес постійно виступаю 
у ролі роботодавця у партнерстві, як з державними установами, так і громадськими у сфері 
зайнятості, тим самим зменшуючи відсоток безробіття. Завдяки цьому Одеська область має 
низький показник безробіття відносно інших областей України.  

Станом 1 лютого 2019 року на обліку в Україні перебуває 1 778 тис. фізичних осіб 
підприємців (ФОП). З кожним роком кількість ФОПів зростає. За 2018 рік було відкрито 272438 
ФОП, а закрито 178646. Також у 2018 році в Україні було відкрито 80491 компаній. Це на 10 
тисяч більше ніж в минулому році. Щотижня в Україні реєструється 1548 компаній та 
закривається 298. За кількістю ФОП Одеська область на 01.05.2019 посіла четверте місце. 
Найбільше компаній працює в Київській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській області. 
Найменш активні — Волинська, Рівненська, Тернопільська та Кіровоградська область (Рис. 1.1). 

 

 
Рис. 1.1 – Рейтинг областей України за кількістю ФОП (01.05.2019 рік)    

Побудована за даними [4,5,6] 
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На рисунку (Рис. 1.2) представлено динаміку зростання кількості ФОП по Україні 
впродовж дослідного періоду (01.05.2018-01.05.2019 рр) по місяцям.  

 

 
Рис. 1.2 – Кількість відкритих та закритих ФОП у 2018 році 

Побудована за даними [4,5,6] 

З рисунку (Рис. 1.2) видно, що за перші кілька місяців 2018 року був невеликий занепад 
підприємницької активності, але наприкінці року відбувся кількісний підйом відкритих ФОП 
майже до 70 000 за один місяць. Але до кінця року цей процес повернувся до середньої відмітки.  

Зменшення кількості фізичних осіб-підприємців у 2017 році, яке було пов’язано з тим, що 
01 січня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України», яким винесено зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування», припинились. У 2018 році відбувся 
невеликий, але помітний підйом підприємницької діяльності, оскільки на ринок стали виходити 
ти підприємці, які готові платити податки та працювати не тільки на себе, а й вносити свій вклад 
в розвиток економіки регіону. Також ті хто працював у «тіні», відкривають ФОП та ТОВ, адже 
починають розуміти необхідність видити на ринок «офіційно».  

Статистика початку 2019 року вказує на те, що підприємці вже адаптувались до закону 
2017 року щодо роботи фізичних осіб-підприємців та запровадження єдиного соціального 
внеску. Так за останній рік з 01.05.2018 до 01.05.2019 кількість ФОП збільшилась  на  79399. Так 
на початок обраного періоду в Україні було зареєстровано 1 768 953 ФОП, і вже станом на кінець 
обраного періоду активних приватних підприємців нараховується вже 1 848 352 (Рис. 1.3).  

 

  
Щомісячна активність (відкриття/закриття) ФОП Щотижднева активність (відкриття/закриття) ФОП 

Рис. 1.3 – Динаміка відкриття та закриття ФОП за 2018-2019 рр 
Побудована за даними [4,5,6] 

Так за кількістю закритих ФОП на з 01.05.2018 по 01.05.2019 року лідирують 
Дніпропетровська, Харківська та Київська області. Одеська область, як бачимо входить в 
наступну трійку (Рис. 1.4). 

Причини, що перешкоджають розвитку малого і середнього підприємництва співпадають 
із де-якими показниками рейтингу Світового банку Doing Business, які було зазначено вище, в 
цілому в Україні це: 

− політична проблема, з якою стикається бізнес в Україні, полягає в тому, що наявне в 
нас державне регулювання, з одного боку, є дуже детальним й обтяжливим, через що 
просто необхідні розробка і реалізація заходів дерегуляції; 
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− неприпустимі терміни проходження офіційних процедур при створенні нового 
бізнесу, та ліквідація бізнесу також вимагає великих фінансових витрат від його 
власника; 

− нестача внутрішніх фінансових ресурсів, складність доступу до зовнішніх джерел 
фінансування та залучення інвестицій, високі банківські відсотки за кредитами, 
нерозвиненість інституту овердрафту; 

− неналежний рівень розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього 
підприємництва, ускладнено реєстрацію права власності на різні об'єкти нерухомості; 

− Нормативно-адміністративні проблеми, які зустрічаються у законодавстві, 
відмінності в застосуванні наявної нормативної бази, повільність правоохоронної та 
судової систем і, звичайно, корупція;  

− нестабільність податкового законодавства у сфері розвитку малого і середнього 
підприємництва, що не дає можливості суб’єктам підприємництва планувати свою 
діяльність на тривалий період; 

− Засади, які пов'язані з непрофесійною хаотичною розробкою і впровадженням 
системи моніторингу критеріїв оцінки ризику (СМКОР) і подальшим масовим 
блокуванням податкових накладних; 

− недостатній розвиток статистичного і податкового обліку, низька економічна 
ефективність всієї системи державної статистики; 

− складність процедур сертифікації і стандартизації товарів та послуг, зростання 
грошових витрат на проходження дозвільних процедур; 

− низький рівень активності суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо 
захисту власних інтересів;  

− неналежний рівень інформаційного, консультативного та методичного забезпечення 
підприємницької діяльності. 

 

 
Рис. 1.4 – Припинення роботи ФОП за областями Україні на 01.05.2019 року 

Побудована за даними [4,5,6] 
 

Подолання всіх зазначених проблем МСБ можливо за порівняно короткий період. Усе 
залежить від нашої законодавчої та виконавчої влади. Якщо влада зможе усунути ці перешкоди 
найближчим часом, то в вже в наступному році можна буде отримати позитивний ефект від. 

Найбільш популярними видами бізнесу в Україні серед ФОП виявились роздрібна та 
оптова торгівля, а також несподівано – комп’ютерне програмування та консультування (Рис. 1.5.) 

Але, дослідження стану підприємницького середовища в Одеському регіоні показало, що 
попри складне політичне та соціально-економічне середовище спостерігалась позитивна 
тенденція реєстрації суб'єктів господарювання. 

За даними Головного управління державної фіскальної служби України в Одеській області 
станом на 01 січня 2019 року на обліку у місті Одесі знаходиться 134,2 тис. суб’єктів 
підприємництва, з яких: 

− 56,9 тис. юридичних осіб; 
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− 77,3 тис. фізичних осіб-підприємців.  
 

 
Рис. 1.5 – ТОП-10 видів діяльності, популярних в 2018 році серед ФОП в Україні 

Побудована за даними [4,5,6] 
 
За 2018 рік, в Одесі, спостерігалася позитивна тенденція реєстрації новоутворених 

суб’єктів підприємництва. Станом на 01.07.2018 на обліку в органах ГУ ДФС області знаходиться 
юридичних осіб – 86,2 тис. осіб, фізичних осіб-підприємців – 134,0 тис. осіб. З початку 

року кількість підприємств (юридичних осіб) збільшилася на +1815, кількість фізичних осіб-
підприємців (ФОП) збільшилася на + 1124. 

Розвиток підприємництва – один із ключових пріоритетів соціально-економічного та 
культурного розвитку одеського регіону, саме стратегічного плану дій голови Одеської обласної 
державної адміністрації на 2017-2019 – «Розумний регіон» [7]. Мета створення плану – 
необхідність прискорення процесу імплементації оновленої регіональної стратегії, яка вимагає 
створення чіткого стратегічного плану дій – визначення найбільш пріоритетних і реалістичних 
для найближчої імплементації напрямків, цілей, програм та проектів, побудови механізму їх 
реалізації та визначення очікуваних результатів. Так основні напрямки пріоритетів наведені у 
Табл. 1.1 
 
Таблиця 1.1 – Структура Стратегічного плану дій «Розумний регіон» [7] 

1. Підвищення якості 
управління регіональним 
розвитком 

Стратегічна ціль 1.1. Розумне  і відкрите управління 

2. Забезпечення 
конкурентоспроможної 
регіональної 

Стратегічна ціль 2.1. Інфраструктурний роз- виток регіону як передумова 
економічного зростання. 
Стратегічна ціль 2.2. Розвиток туризму 
Стратегічна ціль 2.3. Конкурентоспроможні агровиробництво і агропереробка 
Стратегічна ціль 2.4. Залучення інвестицій та розвиток бізнесу 

3. Розвиток громад  і 
людського потенціалу 

Стратегічна ціль 3.1. Територіальний розви- ток. Розвиток самоврядування. 
Посилення ролі громад  і громадян. 

4. Забезпечення  гідної якості 
життя 

Стратегічна ціль 4.1. Безпечний регіон 
Стратегічна ціль 4.2. Підвищення якості освіти та охорони здоров’я 
Стратегічна ціль 4.3. Покращення екологіч- ного захисту 

 
За результатами дії програми, у обласному бюджеті на 2019 рік на компенсацію відсотків 

за кредитами для малого та середнього бізнесу закладено 3,5 мільйона гривень. За ініціативи 
очільника регіону ця програма діє вже другий рік поспіль. Завдяки участі в ній підприємства-
переможці збільшили обсяги власного виробництва, створили додатково півсотні робочих місць. 
Загалом вони забезпечують роботою близько 1700 мешканців Одеської області 

Головною проблемою, що перешкоджає розвитку малого і середнього підприємництва 
Одеського регіону, є недостатня ресурсна база як матеріально-технічна, так і фінансова, при 
цьому спостерігаються високі ризики кредитної діяльності через значну волатильність курсу 
національної валюти. Крім того, як в країні, так і на місцевому рівні існують характерні 
секторальні проблеми розвитку малого бізнесу. 

За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України зростання 
українського експорту на 01.01.2019 триває 19 місяців поспіль. У місті Одесі також 
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спостерігається позитивна динаміка – загальний обсяг експорту товарів та послуг з 2017 року 
збільшився. В основному це результати діяльності представників великих підприємств, однак із 
середнім та малим бізнесом у більшій своїй частці міжнародні партнери не обізнані. Також 
існують проблеми з процедурою сертифікації і стандартизації товарів, послуг та складністю 
митних процедур [8, 9]. 

Важливим аспектом у підвищенні привабливості бізнес-клімату країни, розвитку малого 
та середнього бізнесу є підтримка стартапів. Сьогодні з об’єктивних причин можливість розвитку 
стартапів має лише ІТ-галузь, зокрема такі її сфери, як: надання онлайн-послуг, електронна 
комерція тощо, завдяки легкості організації стартапу у комп’ютерній сфері, на відміну від 
будівництва, промисловості, соціальної сфер, в яких достатньо важко розробити стартапи за 
короткий час та реалізувати їх. Ці підтверджується і на Рис.1.5. 

За даними світового рейтингу стартапів сервісу Startup Ranking, Україна зайняла 37 місце 
з 137 країн. У місті Одесі працює майже 150 ІТ-компаній. Паралельно розвиваються кілька ІТ-
середовищ: IT-Cluster Odessa, Термінал 42, IQSpace, Impact Hub Odessa, Startup Odessa.  

Українські стартапи привабливі для іноземних інвесторів, однак існує низка проблем у їх 
подальшому розвитку, а саме: недостатня підтримка з боку державної влади, відсутність 
сприятливого інвестиційного клімату, вузька спеціалізація стартапів, відтік «молодого» бізнесу 
за кордон, а також слабка інфраструктура комунікацій між стартапами та інвесторами [10]. 

Отже, наявний стан розвитку малого і середнього підприємництва свідчить про 
необхідність реалізації активної та виваженої місцевої політики з підтримки подальшого 
розвитку підприємницького потенціалу, самозайнятості громадян Одескої області та поліпшення 
бізнес-клімату шляхом розробки та здійснення комплексу відповідних заходів.  

Підприємництво є запорукою соціально-економічного зростання міста, головним 
джерелом створення нових робочих місць, насичення ринку вітчизняними товарами і послугами, 
основою для формування середнього класу. Тому, створення сприятливих умов, необхідних для 
стабільного та ефективного розвитку сфери підприємництва, залишається одним із пріоритетних 
завдань діяльності Одеської міської та обласної ради. 

Основним інструментом реалізації державної політики підтримки малого і середнього 
підприємництва на місцевому рівні є реалізація відповідних Програм та Законів («Програма 
розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2019-2021 роки», «Програма 
розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області на 
2017-2020 роки» та Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні» [9, 10, 11]), які передбачають вирішення ключових завдань у сфері 
підтримки бізнесу в місті, зокрема заходи щодо фінансової підтримки, формування 
інфраструктури, інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, створення 
сприятливих умов для провадження експортної діяльності суб’єктами підприємництва. 

Для вирішення зазначених проблем велику роль міг би зіграти розвиток мережі венчурних 
фондів в Україні, бізнес-інкубаторів, технологічних та індустріальних парків. Багато труднощів 
підприємці мають через відсутність достатньої застави для отримання банківського кредиту. На 
сьогодні ні банки, ні влада не прагнуть запропонувати бізнесу якесь рішення цієї проблеми. 
Становище ускладнене ще й тим, що в нашій країні недостатньо розвинуто лізинг (кількість 
лізингових фірм в Україні становить буквально кілька десятків). Значної допомоги надали б і 
подальший розвиток системи державних гарантій за кредитами бізнесу, реалізація регіональних 
і національних програм підтримки МСБ, що базуються на конкретному обсязі фінансових і 
матеріальних засобів. 

На ринку праці України спостерігаються позитивні тенденції щодо зростання зайнятості 
та скорочення безробіття. За даними Державної служби статистики України, чисельність 
зайнятого населення за 2018 рік, у порівнянні з 2017 роком, зросла на 205 тис. осіб та становила 
16,4 млн осіб. За віковими групами: майже половину зайнятих громадян становили особи віком 
40-59 років, 29% – особи у віці від 30 до 39 років, 19% – у віці від 15 до 29 років. 

Рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) по Україні становив 
6,4% економічно активного населення (за 2017 рік – 7,3%).  

Скорочення рівня безробіття, на початок 2019 року, відбулося в усіх регіонах. Найнижчий 
рівень безробіття спостерігався у Харківській (5,1%), Київській (6,1%), Одеській (6,1%) областях 
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та місті Києві (6,0%), а найвищий – у Полтавський (11,1%), Волинській (11,3%), Кіровоградській 
(11,5%), Донецькій (14,0%) та Луганській (15,1%) областях. 

Найвищий рівень зайнятості спостерігався у м. Києві (62,6%), Харківській (61,4%), 
Дніпропетровській (58,6%), Київській (58,5%) та Сумській (58,4%) областях, а найнижчий – у 
Волинській (49,5%) та Донецькій (50,0%) областях. В цілому по Україні, станом на 1 
травня 2019 року кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості становить 
311,4 тис. осіб. (Рис. 1.6) 

 
Вінницька область  

 

19.8 

 

Волинська область  8.4 
Дніпропетровська область  23.0 

Донецька область  10.8 
Житомирська область  14.2 
Закарпатська область  4.5 

Запорізька область  17.0 
Івано-Франківська область  7.8 

Київська область  12.1 
Кіровоградська область  12.5 

Луганська область  6.1 
Львівська область  12.8 

Миколаївська область  13.7 
Одеська область  11.3 

Полтавська область  17.6 
Рівненська область  11.7 

Сумська область  14.9 
Тернопільська область  8.9 

Харківська область  20.9 
Херсонська область  9.5 

Хмельницька область  11.8 
Черкаська область  16.4 

Чернівецька область  6.0 
Чернігівська область  11.1 

м. Київ  8.6 

Рис. 1.6 – Температурна мапа кількості безробітних, зареєстрованих у державній службі 
зайнятості, (тис. осіб) 

Побудована за даними [12] 
 

За даними Державної служби статистики, чисельність зайнятого населення Одеської 
області  за 2018 рік зросла на 15,3 тис. осіб та становила  1001,9 тис. осіб. Рівень зайнятості зріс 
з 56,1% до 57,2%. 

Кількість вакансій у базі даних Одеської обласної служби зайнятості, у порівнянні з І 
кварталом 2018 року, збільшилася на 15,9% до 14,8 тис. одиниць. Зростання кількості вакансій 
відбулося в усіх філіях Одеського ОЦЗ та БЦЗ, окрім Тарутинської філії. Найбільш суттєво 
кількість вакансій зросла у Болградській, Любашiвській, Саратській, Миколаївській, 
Ширяївській, Захарівській філіях, Iзмаїльському МРЦЗ, Арцизькій та В-Михайлiвській філіях на 
26% - 90%. 

Кількість осіб, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості зросла на 
18,5% та становила майже 6,4 тис. осіб, зокрема, кожен третій працевлаштований оперативно до 
надання статусу безробітного. 

З числа колишніх безробітних 62% безробітних знайшли роботу у сільському, лісовому та 
рибному господарстві, 6,6% - оптовій та роздрібній торгівлі та 5,7% - переробній промисловості.  

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовано 94 безробітних.  

За сприяння державної служби зайнятості забезпечено тимчасову зайнятість понад 3,9 тис. 
громадян (220 осіб взяли участь у громадських роботах та 3,7 тис. осіб в інших роботах 
тимчасового характеру), що на 7,6% більше, ніж у січні-березні 2018 року. Найбільш поширені 
види громадських робіт: благоустрій територій, зон відпочинку та інформування населення про 
субсидії.   

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам 
роботодавців, у січні-березні 2019 року за сприяння державної служби зайнятості 3,8 тис. 
безробітних проходили професійне навчання, що на 1,9% більше, ніж у аналогічному періоді 
2018 року.  Зокрема, кількість безробітних, які навчалися в Одеському центрі професійно-
технічної освіти державної служби зайнятості становила 3,4 тис. осіб. Найбільш поширеними 
професіями, які здобули безробітні, є: тракторист-машиніст сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва,  адміністратор (готельний бізнес), перукар (перукар-
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модельєр), електрогазозварник, манікюрник, кухар, обліковець з реєстрації бухгалтерських 
даних, візажист, швачка, бармен та рибалка прибережного лову.  

Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами у І кварталі 2019 року 
становила 52,2 тис. осіб, з яких 18,7 тис. осіб мали статус зареєстрованого безробітного, 24,7 тис. 
осіб, що навчаються у навчальних закладах різних типів, з них учні загальноосвітніх шкіл 
становили 23,2 тис. осіб.  

Кількість безробітних станом на 1 квітня 2019 року, у  порівнянні з відповідною датою 
2018 року, залишилася на рівні та становила 13,4 тисячі. Кількість отримувачів допомоги по 
безробіттю зросла на 2,7% та становила 11,2 тис. осіб. Всього протягом І кварталу 2019 року 
послугами державної служби зайнятості скористалися 19,9 тис безробітних громадян. 

 
 

2. Мале підприємництво міста (м. Одеса) 
 
 

Розвиток малого і середнього підприємництва є фундаментом соціально-економічного 
зростання міста та головним фактором формування середнього класу, що гарантує стабільність 
економіки та підвищення рівня життя громадян. У результаті відкриття власної справи та 
самозайнятості знижується рівень безробіття та водночас підвищується рівень доходів 
населення, що сприяє зростанню сукупного попиту та збільшенню обсягу виробництва. 

Місто Одеса – адміністративний, економічний й культурний центр найбільшої за 
територією області в країні, та з містами-супутниками, Чорноморськом і Южним, формує 
важливий транспортний і торговельний комплекс. 

Станом на 01 січня 2019 року частка малих і середніх підприємств у м. Одеси загальна 
кількості становить 99,9 % (за статистичними даними малих підприємств – 14,2 тис. од., середніх 
– 0,4 тис. од.), що в цілому відповідає рівню розвинутих країн світу (Рис. 2.1). 

 

 
Рис. 2.1 – Співвідношення кількості підприємств в м. Одеса на 01.01.2019 

Побудована за даними [5,6] 

Динаміка кількості малих та середніх підприємств у місті Одесі показує пизитивний 
напрямок (рис. 2.2). Про місце і значення малого і середнього підприємництва свідчить також 
його частка у загальній кількості зайнятого населення. У м. Одесі в малому і середньому 
підприємництві зайнято близько 140,3 тис. осіб, що становить 56 % економічно активного 
населення працездатного віку. За даним показником м. Одеса знаходиться на рівні країн 
Європейського Союзу.  
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95% 96% 96% 97% 97% 98% 98% 99% 99% 100% 100%

Малі Середні Великі
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Рис. 2.2 – Динаміка кількості малих та середніх підприємств у місті Одесі, од. на 

01.01.2019 
Побудована за даними [5,9] 

Протягом 2018 року робота виконавчих органів Одеської міської ради була 
сконцентрована на вирішенні першочергових проблем розвитку міста, реалізації економічних, 
соціальних, енергоефективних і природоохоронних заходів. Це дало змогу забезпечити 
гармонійний розвиток міста в цілому, подальший розвиток дорожньо-транспортного комплексу 
та житлово-комунальної інфраструктури, покращити благоустрій території міста, підвищити 
комфортність і рівень безпеки проживання громадян, поліпшити захист соціально незахищених 
верств населення, а також сприяло сталому розвитку малого і середнього бізнесу, розширенню 
мережі медичних закладів та закладів освіти, задоволенню потреб у формуванні здорового 
способу життя, культурних і духовних потреб мешканців міста. 

Рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1321-VII затверджена 
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року [8], яка виступає 
головним довгостроковим послідовним Планом розвитку міста та визначає основні напрямки, 
цілі та завдання. Стратегією передбачена інвестиційна концепція «Одеса 5Т», яка фокусує 
основні напрямки інвестиційного розвитку міста: технології, туризм, транспорт, торгівлю та trust 
(англ. – «довіра») – фінанси та безпеку (Табл. 2.1). 

 
Таблиця 2.1 – Напрями розвитку міста інвестиційної концепції «Одеса 5Т» [8] 

Т
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− 170 транспортних компаній; 
− Кораблі з 600+ портів прибувають до порту Одеси; 
− Найбільший торгівельний порт Чорноморсько-Азовського басейну; 
− 3 міжнародні транспортні коридори. 

Т
ор

-
гі

вл
я 

 

− 120 000+ компаній; 
− Партнерські відносини з контрагентами із 158 країн; 
− У 2018 році Україна посіла 77 місце серед 161 країни світу в рейтингу 

найкращих країн для ведення бізнесу за версією Forbes). 

Т
ур

из
м

 

 

− 3 млн туристів; 
− 365 днів туристичного сезону; 
− 200+ готелів; 
− більш ніж 300 туристичних компаній. 

Т
ех

но
-

ло
гі

ї 

 

− 150+ IT компаній; 
− R&D офіси світових компаній Snap, Comodo; 
− Світові стартапи Kwambio, Clickky. 

Т
РА

С
Т

 

 

− «InvA +» – високий інвестиційний рейтинг («IBI-Rating Agency»); 
− "B-" – стабільний кредитний рейтинг («Fitch Ratings Agency»); 
− «іnеC» – середня інвестиційна ефективність («Євро-Рейтинг»); 
− м. Одеса №1 за кредитоспроможністю серед міст України. 
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Крім цього існує багато проектів, пов'язаних з енергоефективністю. Також місто Одеса 
стимулює навчання персоналу, «відкритий уряд». Пріоритетними напрямками розвитку малого 
та середнього бізнесу м. Одеса влада бачать розвиток напрямку трьох Т (туризм, торгівля, 
технології), тобто розвиток туристичного сервісу (street food, розвиток гарних туристичних 
маршрутів), освітні проекти, проекти із ІТ складовою. Із виробництва важливі проекти створення 
продуктів з високою доданою вартістю. Пріоритетними напрямками розвитку міста визнані [8]: 

1. Конкурентоспроможне місто (економіка, бізнес, інвестиції); 
2. Транспортний та діловий центр Чорноморського регіону; 
3. Місто з якісною та ефективною інфраструктурою; 
4. Гостинне місто (розвиток усіх видів туризму); 
5. Перлина біля моря (історія міста, культурна самобутність, архітектурний вигляд); 
6. Екологічно благополучне місто. Місто здорових людей 
7. «Розумне місто» (сучасні технології управління містом) 
8. Місто інтенсивного капітального будівництва 
9. Місто щасливого дитинства 
10. Місто, сильне своєю громадою, яка піклується прокожного одесита 
Отже туризм є одним з пріоритетних напрямків розвитку м. Одеси, а саме активно 

розвиваються такі напрямки, як: культурно-розважальний, освітній, оздоровчий і рекреаційний 
туризм, гастро- та ено-туризм, діловий туризм тощо. 

Цілі розвитку міста у відповідності зі стратегією економічного і соціального розвитку 
міста Одеси до 2022 року (Рис. 2.3). 

 

 
Рис. 2.3 – Загальні цілі, передбачені Стратегією економічного та соціального розвитку м. Одеси 

до 2022 року 
Побудована за даними [8] 

Рівень зареєстрованого безробіття у м. Одесі протягом останніх 3-х років залишався 
одним із найнижчих серед міст України (для порівняння: в Одеській області – 0,6%, в цілому по 
Україні – 1,1%). Невисокий рівень безробіття по м. Одесі є показником стійкості ринку праці та 
соціальної захищеності у сфері зайнятості. 

За професійними групами: найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників 
з обслуговування, експлуатації устаткування, кваліфікованих робітників з інструментом, 
представників найпростіших професій, працівників сфери торгівлі та послуг, професіоналів та 
фахівців. 

У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих 
робітників – це водії, електромонтери, слюсарі, електрогазозварники, швачки, тощо.  

Залишається високим попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи - бухгалтерів, 
спеціалістів держаної служби, лікарів, вчителів, інженерів різних галузей, фармацевтів, ІТ- 
фахівців, менеджерів а також економістів. 

Середній  розмір заробітної плати у вакансіях становив 5,8 тис. грн. (на відповідну дату 
2018 року – 4,9 тис.  грн.), у 72,8%  вакансій  розмір заробітної плати – вище мінімальної.  
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Серед районів та міст області найбільшу заробітну плату пропонували роботодавці 
Овідіопольського району – 7 тис грн, Одеського МЦЗ – 6,8 тис грн, м. Чорноморськ – 6,7 тис грн, 
м. Южний та Теплодар – 6,4 тис грн. 

Найвищий розмір оплати праці пропонується у вакансіях для менеджера із 
зовнішньоекономічної діяльності (41,7 тис грн.), головного диригента (27,1 тис грн), артиста-
вокаліста (22 тис грн), артиста балету (21,1 тис грн), артиста хору (20,6 тис грн.).  

Також, високий рівень заробітної плати пропонується рихтувальнику кузовів та 
ізолювальнику труб на лінії (20 тис грн.), електромонтеру тягової підстанції (19 тис грн), водію 
тролейбуса (16 тис грн), ремонтувальнику висотних частин будинків, (15,0 тис грн.). 

 
 

3. Мале підприємництво Одеського регіону (На прикладі 
Білгород-Дністровського та Ізмаїльського району) 

 
Детальний аналіз підприємницької середовища Одеської області передбачає визначення 

сильних та слабких сторін, а також можливостей та загроз сектора малого підприємництва. 
Оскільки об'єктом SWOT-аналізу може бути не тільки організація, а й інші соціально-економічні 
об'єкти: галузі економіки, міста, державно-громадські інститути, наукова сфера, політичні партії, 
некомерційні організації тощо, розглянемо фактори внутрішнього середовища малого 
підприємництва Одеської області (Табл. 3.1). 

 
Таблиця 3.1 – Фактори внутрішнього середовища малого підприємництва [9]. 

Сильні сторони - Позитивні фактори Слабкі сторони - Негативні фактори 
– Здатність малого підприємництва 

швидко адаптуватись до умов, що 
змінюються; 

– Прагнення підприємців до 
економічної незалежності ; 

– Наявність об’єктів інфраструктури 
підприємницької діяльності; 

– Бажання міської влади розвивати 
підприємництво; 

– Вигідне географічне положення; 
– Наявність портово-промислового 

комплексу; 
– Наявність ЦНАПу; 
– Наявність учбових закладів, які 

здійснюють підготовку 
спеціалістів у сфері економіки; 

– Високий потенціал для розвитку 
окремих направлень 
підприємницької діяльності 
(переробна промисловість, 
транспортних перевезень, 
туризму). 

– Недостатньо розвинений рівень розвитку середнього бізнесу; 
– Висока концентрація бізнесу в невиробничій сфері; 
– Низька інноваційна активність бізнесу; 
– Висока енергоємність виробництва; 
– Слабка конкурентоспроможність продукції та послуг. Продукція 

підприємств орієнтована на внутрішній ринок. Складність 
процедури сертифікації товару; 

– Відсутність координації діяльності учбових закладів з 
міськрайонним центром зайнятості щодо підготовки кадрів для 
малого та середнього бізнесу; 

– Дефіцит працівників потрібної кваліфікації; 
– Відсутність бази даних про наявність вільних земельних ділянок 

для ведення бізнесу; 
– Високий рівень конкуренції; 
– Слабка інформованість бізнес – партнерів про можливості 

підприємств міста; 
– Низький рівень співпраці (кооперації) між суб’єктами малого та 

середнього бізнесу; 
– Незадовільний фінансовий стан через: обмежений доступ до 

зовнішніх ресурсів, високі відсоткові ставки по кредитах, 
відсутність системи гарантування кредитів і їх 
мікрострахування.   

 
Сильні і слабкі сторони є факторами внутрішнього середовища об'єкта аналізу, тобто тим, 

на що сам об'єкт здатний вплинути. Можливості і загрози є факторами зовнішнього середовища, 
тобто тим, що може вплинути на об'єкт ззовні і при цьому не контролюється об'єктом. Розглянемо 
фактори зовнішнього середовища підприємництва Одеської області (Табл. 3.2). 

Для розвитку діяльності середніх та малих підприємств регіону, що є найуразливішими 
економічними суб’єктами ринкової економіки, край необхідна стабільна економіко-політична 
ситуація в країні. 
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Таблиця 3.2 – Фактори зовнішнього середовища малого підприємництва [9] 

Можливості – Позитивні сторони Загрози – Негативні можливості 
– Прагнення влади до співробітництва з бізнесом 
– Наявність у місті цільових програм соціально – 

економічного розвитку 
– Активізація спільних дій міськрайонного центру 

зайнятості та учбових закладів по підготовці 
кваліфікованих кадрів 

– Можливості активізації навчання та перенавчання 
кадрів для підприємницької діяльності (потужний 
освітній центр у м. Одеса) 

– Збільшення послуг, які надає ЦНАП 
– Вигідне географічне положення у 

транскордонному співробітництві, транзитній та 
рекреаційній діяльності 

– Перспектива збільшення місцевого бюджету (при 
забезпеченні подальшого економічного розвитку) 

– Загальний кризовий стан економіки 
– Девальвація національної валюти 
– Недосконалість і нестабільність законодавчої 

бази 
– Збільшення внутрішньої конкуренції 
– Збільшення вартості енергоносії 
– Зниження якості кадрів через негативні 

демографічні процеси, збідніння населення 
– Складна система отримання кредитів для 

розвитку бізнесу. Нерозвиненість системи 
мікрокредитування небанківськими фінансовими 
установами 

– Наявність тіньового сектору економіки 
– Низька платоспроможність споживачів продукції 

 
За даними проекту TransparentCities, який реалізується Transparency International Україна, 

слід відмітити, що в Україні триває реформа децентралізації, і як результат – більше влади та 
фінансових ресурсів делеговані на рівень муніципалітетів [13]. Це є ризиком для збільшення 
корупції на локальному рівні. Тому дуже важливим є підвищення прозорості міст, адже без цього 
вся користь від децентралізації може бути нівельованою. Зміна оцінки у 2018 році в порівнянні з 
2017 наведено на Рис. 3.1.  

Дослідження базується на словацькій методології, яка була адаптована дослідниками під 
український контекст. Адаптація відбулась шляхом аналізу вже наявних подібних рейтингів в 
Україні, консультацій з експертами Transparency International Україна. Максимальна кількість 
балів за весь рейтинг – 100. Кожен індикатор «важить» по 1 або 2 бали. Питання в методології 
переважно закриті і передбачають відповіді «так»/ «ні». Залежно від того, наскільки повно на 
сайтах розкрита інформація, що запитується, дослідники ставили бал від 0 (інформація відсутня) 
до 1 або 2 балів (інформація розкрита максимально повністю). Рейтинг прозорості міст Одеської 
області, які входять ТОП-100 великих міст України (на початок 2019 року) у порівнянні з 
минулим роком наведено у Табл. 3.3. 

Рейтинг прозорості муніципалітетів, укладений Transparency International Україна разом з 
Інститутом Політичної Освіти, оцінює прозорість, кількість проактивно наданої інформації 
громадянам, якість превентивних заходів з боротьби з корупцією та відкритість по відношенню 
до громадян, коли вони хочуть знати інформацію. 
 
 

 
Рис. 3.1 – Зміна оцінки у 2018 році в порівнянні з 2017 роком 

Побудована за даними [13] 
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Таблиця 3.3 – Рейтинг прозорості міст Одеської області, які входять ТОП-100 великих міст 
України (на початок 2019 року) у порівнянні з минулим роком [13]  
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26 15 Білгород-Дністровський 34.7 57,7 7,4 6,2 3,25 2,6 7,2 2 2 3 2 6,6 5,4 6 4 
39 41 Одеса 32.53 40,7 5 4,5 1,5 0,5 3,7 3,5 0 4 3 5,4 5,6 1 3 
82 95 Ізмаїл 20.59 24,2 5,2 4 1,5 0 0 0 0 3 2 1,3 1,6 1,6 4 

 
Отже рейтинги Одеси та Ізмаїлу у порівнянні з минулим роком трохи погіршились. У м. 

Ізмаїлу навіть  з’явилась можливість покинути рейтинг у майбутньому році. Щодо м. Білгорода-
Дністровського – то він суттєво покращив свої позиції та отримав можливість увійти у ТОП 10 
місць України за рейтингом прозорості.  

Підприємництва в місті Білгорода-Дністровського відіграє дуже важливу роль. Мале і 
середнє підприємництво займає важливе місце у соціально-економічному розвитку не лише 
певної адміністративно-територіальної одиниці, а й держави в цілому. Перевагою малого 
підприємництва є мобільність, швидка адаптація, використання інновацій та новітніх технологій, 
що надає певні переваги в умовах ринкової економіки. Разом з тим цей сегмент економіки 
потребує державної підтримки та створення сприятливих умов. 

Малий і середній бізнес відіграє значну роль при вирішенні завдань соціально-
економічного характеру. Рівень сприяння розвитку малого і середнього підприємництва є однією 
з найголовніших рис оцінки результатів органів самоуправління. Підприємницька діяльність є 
фундаментом соціально-економічного зростання міста, джерелом створення нових робочих 
місць, насичення ринку вітчизняними товарами і послугами, основою для формування 
середнього класу [14,15]. 

Як самостійний елемент ринкової економіки підприємництво сприяє задоволенню 
споживчого попиту населення, робить певний внесок у збільшення обсягів реалізованої продукції 
та роздрібного товарообігу, продовжує виконувати соціальну функцію, утворюючи робочі місця, 
сприяє наповненню міського бюджету. 

Представники малого бізнесу складають численну групу власників, які створюють 
продукцію першої необхідності масового вжитку, гнучко і своєчасно реагують на зміну потреб у 
сфері попиту і пропозиції. 

Станом на 01.01.2019 року суб’єкти малого підприємництва забезпечили зайнятість 
близько 2 тис.осіб. 

Галузева структура малого підприємництва міста свідчить, що більш привабливою для 
розвитку малого бізнесу залишається невиробнича сфера. Лідируюче місце продовжує займати 
оптова та роздрібна торгівля. 

У зв’язку з депресивними та кризовими процесами в міжнародній економіці і в Україні 
зокрема, впродовж 2014-2017 років у місті Білгород–Дністровському спостерігається тенденція 
до зменшення кількості фізичних осіб-підприємців, але з початком 2018 року та до сьогодні ця 
тенденція змінюється у позитивну сторону (Рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності у м.Білгороді-

Дністровському з 2016 по 2020 рік, осіб.  
Побудовано за даними [4,5, 14, 15] 

 
Протягом 2018 року управлінням економічного розвитку Білгород-Дністровської міської 

ради проводилась  робота по реалізації вимог Закону України № 1160-IV від 11.09.2003 р. «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».  

Станом на 1 січня 2019 року в місті Білгород-Дністровському діють 32 регуляторних акти, 
з них 20 прийняті виконавчим комітетом та 12 міською радою. 

Щорічно, поряд з планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Білгород-
Дністровською міською радою та її виконавчого комітету, затверджується план-графік 
здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів. За 2018 рік проведено 4 
періодичних відстеження результативності регуляторних актів. 

Для забезпечення вільного доступу суб’єктів господарювання до регуляторних актів 
ведеться Реєстр регуляторних актів з їх повним текстом в електронному вигляді на офіційному 
Веб-порталі міста. Також на сайті розташована сторінка для оприлюднення проектів 
регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу. 

Прийняття проектів регуляторних актів та відстеження результативності раніше 
прийнятих і діючих на сьогоднішній день на території міста Білгород-Дністровського 
регуляторних актів здійснювалося у відповідності до чинного законодавства. 

Реалізація державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради 
проводилася в наступних напрямках: 

– забезпечення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; 
– освітлення в засобах масової інформації питань, пов’язаних з реалізацією державної 

регуляторної політики, забезпечення гласності в процесі підготовки проектів нормативних актів 
шляхом залучення об’єднань громадян, депутатів міської ради і суб’єктів господарювання до їх 
обговорення; 

– проведення заходів щодо відстеження результативності регуляторних актів; 
– моніторинг діючих нормативно правових актів на відповідність їх принципам 

державної регуляторної політики. 
З метою ресурсної підтримки підприємців проводиться інвентаризація ресурсів: 

невикористаних приміщень і виробничих площ підприємств, незавершеного будівництва, які 
передаються в оренду або власність підприємцям. Так, за 2018 рік загальна площа приміщень, 
переданих підприємцям в оренду, склала 501,2 кв.м. При цьому позитивні результати отримують 
обидві сторони: 

– міська влада і населення – доходи у міській бюджет, а також позитивні зміни в 
архітектурному обліку міста; 

– підприємці – можливість започаткувати або розширити бізнес. 
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 Слід зазначити, що мале підприємництво, як самостійне соціально – економічне явище 
існує й розвивається в складних економічних умовах, стикаючись із безліччю проблем, 
переважна більшість яких обумовлена недостатністю державної підтримки (Табл. 3.4). 

 
Таблиця 3.4 – Основні проблеми розвитку підприємництва Білгорода-Дністровського у 2018 році 
[14, 15, 16] 

Підприємці-початківці Діючі підприємці 
Організаційно – правові труднощі 
започаткування бізнесу, особливо на стадії 
переходу від реєстрації до початку діяльності 

Низький обсяг реалізації продукції та надання послуг через 
недостатній рівень розвитку маркетингу 

Відсутність монетарних засобів заохочення 
започаткування підприємницької діяльності 

Слабо розвинений потенціал готовності до виходу на ринки 
ЄС (відсутність інформації про контрагентів та клієнтів, 
затратність процесу сертифікації продукції) 

Відсутність спеціальних знань і навичок у 
започаткуванні власної справи 

Високі відсоткові ставки за користування банківськими 
кредитами 

Отримання приміщень в оренду на початковому 
етапі ведення бізнесу на пільгових умовах 

Наявність інформаційного вакууму у взаємовідносинах між 
суб’єктами господарювання, науковими та навчальними 
закладами, елементами інфраструктури та органами місцевої 
та регіональної влади 

Великі затрати часу при отриманні погоджень на 
ведення підприємництва 

Брак кваліфікованих спеціалістів; невисокий рівень 
кваліфікації підприємців, що значно ускладнює перспективи 
інноваційного розвитку; відтік кадрів за кордон 

Незначна залученність до зайняття 
підприємницькою діяльністю молоді, 
внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО 

Високі витрати часу і коштів на реєстрацію власності 

Недостатня інформаційна підтримка щодо 
питань започаткування і ведення власної справи 

Відсутність внутрішнього попиту на інновації у 
підприємництві (зокрема, країни ЄС та США вкладають 
значні кошти у розвиток наукового й інтелектуального 
виробництва) 

Брак дешевих фінансових ресурсів для розвитку 
підприємництва 

Обмежена наявність товарів, продукції, послуг місцевого 
виробництва на споживчому ринку 

 
Охарактеризувати в повній мірі всі динамічні процеси та тенденції розвитку суб’єктів 

підприємницької діяльності не дозволяє невдосконаленість механізму обліку та статистичної 
звітності малого бізнесу 

За підсумками аналізу роботи за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року за отриманням 
адміністративних послуг до ЦНАП звернулося 33485 мешканців міста та району, в т.ч. 16991 
мешканець міста (50,7 %) та 16494 мешканця Білгород-Дністровського району (49,3 %). Кількість 
звернень до ЦНАП за отриманням адміністративних послуг у 2018 році більша на 4640, ніж у 
2017 році. Найбільш популярними адміністративними послугами у 2018 році були послуги з 
питань: 

– земельних та майнових відносин – 14589 заяв; 
– реєстрація місця проживання або перебування особи та зняття з реєстрації – 5143 

заяви; 
– реєстрація бізнесу – 4437 заяв; міграційної служби (вклеювання до паспорта 

громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25 і 45-річного віку) – 6549 заяв; 
– регіональної політики та будівництва – 588 заяв. 
В приміщені ЦНАП бажаючі змогли скористатися інформацією на стендах або отримати 

консультації безпосередньо від адміністраторів, державних реєстраторів, спеціалістів з реєстрації 
місця проживання та видачі паспортних документів . 

У 2018 році працівниками ЦНАП : 
– видано 30382  позитивних результати адміністративних послуг, 
– суб’єктами надання адміністративних послуг відмовлено у надані адміністративних 

послуг 2704 суб’єктам звернень; 
– працівниками управління з питань надання адміністративних послуг надано 10487 

консультацій з питань отримання адміністративних послуг. 
Також в місті існує платформа «Громадський проект» [17], яка дозволяє брати участь 

мешканцям міста в конкурсах, не виходячи з дому. Одним з таких є «Бюджет участі» – в 
демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь в розподілі коштів 
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місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста/ОТГ та/або голосування за 
них. Також будь-який житель міста/ОТГ може подати проект, пов’язаний з покращенням життя 
в місті/ОТГ, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його 
проект реалізують в рамках бюджету 2019 року. Так наприклад в рамках цього проекту було 
проведення голосування серед мешканців міста. Було опрацьовано голоси майже 8500 
респондентів (Рис. 3.3).  

 

 
Рис. 3.3. Голосування серед мешканців м. Білгород-Дністровський щодо пріоритетів розподілу 

міського бюджету на 2019 рік. 
Побудована за даними [17] 

Як видно респонденти віддають голоси за енергозбереження, комунального 
підприємництва, освіті, спорту та туризму та туризму. 

Туристична галузь в м. Білгороді-Дністровському в наступний час розвивається стійко та 
є конкурентною на внутрішньому ринку України, та займає високі рейтингові позиції щодо 
екскурсійної діяльності. Проте туристична інфраструктура майже не налагоджена. В самому 
місті Білгороді-Дністровський існує лише 10 готелів, здатних прийняти 300 осіб (Табл. 3.5). 
 
Таблиця 3.5 – Стан готельного господарства на 01.05.2019 рік (Побудовано за даними [14]) 

№ 
п/п Назва Відомча належність Кількість 

місць 
к-сть 

номерів 
Вартість 
номерів 

Коефіцієнт 
наповнювання  

1 Готель «Зодіак» Приватна власність 14 5 номерів від 300 грн. 30 % щорічно 

2 Готель «Русь» АТ «Одесатуріст» 
ОК „Русь” 130 60 

номерів від 300 грн. 30% щорічно 

3 Готель «Дворик» Приватна власність 14 7 номерів від 450 грн. 30% щорічно 

4 Готель «Фієста» Приватна власність 16 8 номерів 
+2 сезоні від 950 грн. 75 % щорічно 

5 Готель «Апельсин» Приватна власність 12 6 номерів від 500 грн. 75 % щорічно 
6 Готель «Гранд» Приватна власність 8 3 номери від 550 грн. 75 % щорічно 

7 Готельний комплекс 
„Ласточка” Приватна власність 20 8 ном. 

2 люкс від 550 грн. 60% щорічно 

8 Готель 
«Водный мир» Приватна власність 18 9 

номерів від 500 грн. 50 % щорічно 

9 Готель «Оболонь» Приватна власність 20 6 
номерів 

від 150 
грн./ чел. 30 % щорічно 

10 Artistic Hotel 
«Magic Fly» Приватна власність 10 5 номерів Від 400 грн. 50 % щорічно 



20 
 

 
Проблеми закладів розміщення характеризується такими проблемами: низький рівень 

сервісу, недостатня інформованість стосовно готелю через систему Інтернет, відсутність 
конкурентних переваг. Однак, готелі розташовані в історичній частині міста та вздовж шляхів до 
міста, мають стабільний дохід. Клієнти готелів переважно приїжджають до міста з діловими 
цілями. Туристичний потенціал міста орієнтовано на одноденне  перебування. Переважна 
кількість туристів проживають в смт. Затока та Сергіївка – влітку.   

Туризм має бути одним з пріоритетних напрямків розвитку  міста Білгород-
Дністровського, як міста вітчизняного та міжнародного туризму. Для залучення та 
обслуговування нових туристичних потоків до міста Білгород-Дністровського потрібен 
комплексний підхід, нова методологія розвитку туристичної галузі. 

В Ізмаїльському районі за сприяння місцевої влади та підприємницької ініціативи 
мешканців протягом останніх років склалися умови для подальшого ефективного розвитку 
малого бізнесу. 

В районі проводиться всебічна  підтримка малого та середнього підприємництва, яка 
здійснюється шляхом надання інформаційно-консультаційних послуг, формування 
інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення кваліфікації кадрів для підприємництва, 
створення умов для покращення рівня зайнятості населення, формування фінансової 
самодостатності місцевих бюджетів. Розвиток малого та середнього підприємництва вкрай 
необхідний, тому потребує підтримки, як на державному, так і на місцевому рівні. 

Підприємництво є складовою соціально-економічного розвитку Ізмаїльського району, 
тому питання розвитку малого та середнього підприємництва залишається одним із важливих і 
розглядається як стратегія зростання з набуттям якісних змін в економіці та розширенням 
соціальної бази реформ.  

Передусім слід відмітити те, що Ізмаїл набрав погіршив власні позиції і зайняв 95 позицію 
серед 100 українських міст. Такий показник відповідає «мінімальному рівню» забезпечення 
бюджетної Прозорості, Участі та Доброчесності, і є дещо нижчим за середньозважений показник 
по всьому одеському регіону.  

Факторами, що визначають особливу роль малого і середнього підприємництва, є: 
– забезпечення додаткових робочих місць, подолання прихованого безробіття; 
– стимулювання підвищення ділової активності населення та розвитку середнього 

класу, який є соціальною базою економічних реформ і забезпечує стабільність суспільства; 
– всебічне сприяння розвитку людського капіталу; 
– сприяння пом’якшенню соціальної напруженості в суспільстві завдяки послабленню 

майнової диференціації та підвищенню рівня доходів населення. 
За рахунок малого підприємництва в районі функціонує торгівля, сфера послуг, 

пасажирські перевезення, виробництво хліба, сільськогосподарська галузь (фермерські 
господарства). А сфера середнього підприємництва – це сільськогосподарське виробництво, 
транспортні перевезення, торгівля. 

Хронологічну послідовність кількості суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств 
та організацій України (ЄДРПОУ) в Ізмаїльському районі наведено у Табл. 3.6.  

 
Таблиця 3.6 – Кількість суб’єктів ЄДРПОУ в Ізмаїльському районі [18] 

№ Назва показника 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 
1. Кількість на обліку 
 Юридичних осіб 1174 1178 1182 
 Фізичних осіб 3235 3189 3284 

2. Зареєстровано в поточному році 
 Юридичних осіб 13 9 21 
 Фізичних осіб 77 190 213 

3. Припинено в поточному році 
 Юридичних осіб 9 5 15 
 Фізичних осіб 123 95 112 
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За результатами проведеного маркетинго-соціологічного дослідження Управлінням 
статистики в Ізмаїльському районі, серед підприємців Ізмаїльського району основними 
проблемами визначено: 

– нестабільність та суперечливість у законах і нормативних документах, що 
регламентують підприємницьку діяльність; 

– недостатня допомога малому підприємництву з боку держави, незахищеність 
підприємців та їхнього бізнесу; 

– труднощі з отриманням фінансово-кредитної допомоги, висока вартість позичкових 
коштів, нерозвиненість фінансового ринку; 

– неоднозначність тлумачення податковими органами положень нормативно-правових 
актів з питань оподаткування, велика кількість контролюючих органів; 

– складна схема одержання дозвільних документів, особливо на будівництво об'єктів, 
оформлення земельних ділянок. 

Основні фактори, які перешкоджають подальшому розвитку малого та середнього 
підприємництва, та на подолання яких спрямовано «Програму підтримки малого та середнього 
підприємництва в Ізмаїльському районі на 2019-2020 роки» [21],  це: 

– недосконалість нормативно-правового регулювання підприємництва; 
– складна система видачі документів дозвільного характеру; 
– недостатній рівень фінансової підтримки підприємницьких структур; 
– не достатньо розвинута інфраструктура підтримки підприємництва; 
– слабкість матеріальної, технічної, фінансової, кадрової складових підприємницької 

діяльності; 
– ускладненість залучення фінансових ресурсів з ринкових джерел, жорсткі умови 

кредитування; 
– брак кваліфікованого управлінського персоналу суб'єктів малого і середнього 

підприємництва, спроможного розвивати бізнес в умовах членства України у СОТ та євро 
інтеграційних процесах; 

– низький інноваційний потенціал  малого і середнього підприємництва; 
– низький рівень іноземних інвестицій; 
– недостатній рівень кредитування банками інноваційних проектів; 
– недостатність на підприємствах підготовлених фахівців, які мали проводити роботи 

від передінвестиційної підготовки проекту (маркетингові дослідження, фінансовий аналіз), 
розробки бізнес-плану до його подальшого супроводження. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого  (районного) 
бюджету за рішенням сесії Ізмаїльської районної ради. Передбачається проводити роботу по 
активному залученню інвестиційних коштів, кошти  комерційних банків, міжнародних фондів, 
організацій, спілок підприємництва, інших джерел фінансування не заборонених чинним 
законодавством (Табл. 3.7). 
 
Таблиця 3.7 – Ресурсне забезпечення Програми підтримки малого та середнього підприємництва 
в Ізмаїльському районі на 2019-2020 роки [21] 

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання 
Програми за 2019-2020рр. 2019 рік 2020 рік 

Обсяг ресурсів всього, у т.ч. з 
районного бюджету 100 000,00 100 000,00 200 000,00 

 
Заходи із залученням фінансування, які спрямовані на реалізацію Програми підтримки 

малого та середнього підприємництва в Ізмаїльському районі на 2019-2020 роки наведено у Табл. 
3.8. 

Слід відмітити той факт, що фінансування Програми за кошторисом на 2019-2020 роки 
залишається на рівні фінансування 2018 року, але за звітуванням про хід її виконання - обсяг 
фінансування на 2018 рік, за рішеннями районної ради, зменшено до 49 670 грн. 

Основним джерелом капітальних інвестицій в 2018 році залишались власні кошти 
підприємств та організацій. В січні-грудні 2018 року за очікуваними даними буде освоєно 
(використано) капітальних інвестицій 135,0 млн. грн., що становить 103,0 % від показника 2017 
року. 
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Таблиця 3.8 – Заходи із залученням фінансування, які спрямовані на реалізацію Програми 
підтримки малого та середнього підприємництва в Ізмаїльському районі на 2019-2020 [21] 

№ Назва напряму 
діяльності Зміст заходів з виконання завдання Термін 

виконання 
Коштис 
тис.грн. 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА 
2. Фінансово-

кредитна та 
інвестиційна 
підтримка 
підприємництва 

2.1.Часткове відшкодування відсотків за кредитами, 
залученими суб’єктами малого підприємництва для 
реалізації інвестиційних проектів на конкурсній основі; 

2019р. 60,0 

2020р. 60,0 

2.3. Забезпечення участі у міжнародних форумах 
інвестиційних проектів суб’єктів підприємницької 
діяльності Ізмаїльського району (у т.ч. малих підприємств) 

2019р. 5,00 

2020р. 5,00 

РЕСУРСНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
3. Ресурсне та 

інформаційне 
забезпечення, 
формування 
інфраструктури 
підтримки 
підприємництва  
 

3.4. Забезпечення участі суб’єктів малого підприємницької 
діяльності у виставках, ярмарках і конкурсах, які 
проводяться на районному, обласному та 
загальнодержавному рівні. 

2019р. 10,00 

2020р. 10,00 

3.6.Організація та проведення нарад, семінарів-тренінгів, 
майстер-класів для суб’єктів господарювання з актуальних 
питань ведення бізнесу. 

2019р. 2,00 

2020р. 2,00 
3.7.Методичне забезпечення проведення круглих столів та  
семінарів для підприємців  з питань організації та ведення 
підприємницької діяльності. 

2019р. 3,00 

2020р. 3,00 

3.8.Організація заходів з відзначення «Дня підприємця». 2019р. 20,00 
2020р. 20,00 

 
На виконання Указу Президента України від 21 квітня 2015 року № 224/2015 «Про Раду 

регіонального розвитку» та з метою підготовки перспективного плану соціально-економічного 
розвитку території району на 2019-2021 роки розпорядженням голови Ізмаїльської 
райдержадміністрації від 03.12.2018 р. № 598/А-2018 утворена Рада регіонального розвитку в 
Ізмаїльському районі. 

Споживчий ринок м. Ізмаїл – це важливий сегмент в економічному просторі регіону. 
Важливою складовою внутрішнього споживчого ринку є сфера торгівлі та послуг, яка відіграє 
значну роль у забезпеченні задоволення потреб населення у високоякісних товарах та послугах. 

Споживчий ринок – це важливий сегмент в економічному просторі регіону. Важливою 
складовою внутрішнього споживчого ринку є сфера торгівлі та послуг, яка відіграє значну роль 
у забезпеченні задоволення потреб населення у високоякісних товарах та послугах. 

Станом на 01 січня 2019 року торговельна мережа району налічує 304 торгових об'єкта: 
248 магазинів і 35 підприємств ресторанного господарства, споживчий ринок району 
представлений 21 об'єктами побуту. 

У ІV кварталі 2018 р. обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери послуг району, за 
очікуваними даними становитиме 6,1 млн. грн., в т.ч. обсяг послуг, реалізованих населенню, 
становив 1,5 млн. грн. (24,6 % від загального обсягу). 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) за 
очікуваними даними у січні-грудні 2018 року становитиме 57,0 млн.грн., що на 0,7 % більше від 
обсягу січня-грудня 2017 року. 

Основними напрямами зовнішньоекономічної діяльності у Ізмаїльському районі протягом 
2018 року залишались: розвиток співробітництва з сусідніми державами; реалізація спільних 
міжнародних проектів та програм; створення максимально сприятливих умов для розвитку та 
активізації зовнішньоекономічної діяльності. 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та 
їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у ІV кварталі 
2018р. становила 13191 особу. 

Середньомісячназаробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по 
місту у ІV кварталі 2018р. становила 7265 грн, що на 15,6% менше, ніж нараховано 
середньообліковому штатному працівнику в середньому по області. У порівнянні з ІV кварталом 
2017р. заробітна плата збільшилась на 12,3%. 
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Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 березня 2019р. відсутня. 
У січні-лютому 2019р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на 

135,5 млн.грн, що складає 1,4% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої 
продукції  на 1 особу становив 1889,5 грн. У січні–березні 2019р. підприємствами виконано 
будівельних робіт на суму 28797 тис.грн. 

У 2018р. обсяг експорту товарів становив 95,5 млн.дол. США, обсяг імпорту товарів – 13,5 
млн.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне у розмірі 82,0 млн.дол. США. 

У 2018р. обсяг експорту послуг становив 44,0 млн.дол. США, обсяг імпорту послуг – 898,4 
тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами позитивне у розмірі 43,1 млн.дол. США. 
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку міста, на 31 
грудня 2018р., за попередніми даними, становив 7024,4 тис.дол. США, що на 0,2% більше, ніж 
на початок року. 

Сільське господарство – одне з найбільш ризикованих напрямів господарської діяльності. 
Непередбачуваність природних умов і мінливість об’ємів збору врожаю, коливання цін на 
сільськогосподарську продукцію являються основними факторами, що впливають на зміни в 
доходах сільськогосподарських товаровиробників. 

При цьому аграрний сектор протягом багатьох років є локомотивом української 
економіки, а для Ізмаїльського району – основою формування бюджету. Найважливіше місце в 
агропромисловій галузі Ізмаїльського району займає тваринництво 

За підсумками фінансової діяльності сільгосппідприємств загальна сума отриманого 
чистого прибутку становитиме 368,2 млн.грн., в тому числі рослинництва 323,1 млн.грн., 
тваринництва 45,2 млн.грн. 

Малий та середній бізнес відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку 
Одеського регіону, та є одним із головних факторів формування й розвитку 
конкурентоспроможності національної економіки, підтримки внутрішнього ринку. 

Перевагою підприємництва є стале економічне зростання країни, створення 
конкурентоспроможного ринкового середовища, стимулювання інноваційного розвитку, 
зміцнення та взаємодія економіки регіонів. 

Великою мірою роль підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що 
проявляється, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі 
місця. Особливо це стосується нинішнього стану справ, як в Україні в цілому, так і в нашому 
регіоні, зокрема. Адже в той час, коли йде процес скорочення робочих місць на великих 
підприємствах у зв’язку з їх модернізацією, створення малих підприємств дає можливість не  
тільки зберігати наявний трудовий потенціал, але й створювати нові робочі місця. 

Враховуючи таку роль підприємництва, держава намагається  здійснювати всебічну їх 
підтримку. Реалізація державної політики розвитку малого  підприємництва відбувається 
шляхом впровадження Міських та районних програм підтримки малого  підприємництва. 

Основні положення програм підтримки малого підприємництва Одеській області на 2019- 
2020 роки спрямовані на забезпечення підтримки ФОП та малих підприємств міста шляхом 
сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва, упровадження механізмів 
сприяння та стимулювання використання у виробництві суб’єктами малого підприємництва 
новітніх технологій, а також технологій, які забезпечують підвищення якості товарів (робіт, 
послуг). 

Одна залишаються невирішенними такі проблеми, як: альтернативне інвестування, 
кредитування, брак кваліфікованого персоналу а також отримання достовірної та оперативної 
інформації, необхідної для раціональної організації бізнесу. 

 
 

4. Стан зайнятості населення в Одеському регіоні 
 
 
Аналіз демографічної ситуації Одеської області на 2013-2020 роки свідчить про існування 

негативних тенденцій, зокрема, скорочення чисельності наявного населення, а це означає 
скорочення і працездатного населення. (Рис. 4.1).  
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Рис. 4.1 – Динаміка чисельності населення 2013-2020 рр. 

(тис. осіб, на початок року)  
Побудовано за даними [4,5] 

 
На початок 2013 році чисельність наявного населення становила 2395,2 тис. осіб. З 2013 

по 2014 роки вона зростає, у 2015-2019 роках спостерігається тенденція до скорочення. Згідно з 
інформацією Головного управління статистики в Одеській області на 1 березня 2019р. 
чисельність наявного населення становила 2379,3 тис. осіб. (Рис 4.2).  

 

 
Рис. 4.2 – Динаміка чисельності наявного населення Одеської області на 2013-2020 рр. 

(відхилення до попереднього року)  
Побудовано за даними [4,5] 

 
За даними Державної служби статистики України, чисельність наявного населення в 

Україні, за оцінкою, на 1 березня 2019р. становила 42101,7 тис. осіб.  Упродовж січня–лютого 
2019р. чисельність населення зменшилася на 51,6 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення 
кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 47 живонароджених 

Щодо Одеської області, чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 березня 
2019р. становила 2379304 особи. Упродовж січня-лютого 2019р. чисельність наявного населення 
області зменшилася на 1004 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за 
рахунок природного скорочення  населення – 2970 осіб, водночас зафіксовано міграційний 
приріст населення – 1966 осіб. (Табл. 4.1). 

За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань 
економічної активності кількість економічно неактивного населення (осіб, які не входять до 
складу робочої сили) віком 15–70 років у 2018р. становила 682,5 тис. осіб, або більше третини 
всього населення цього віку. 

Рівень безробіття населення у віці 15–70 років на кінець 2018 р. (за методологією МОП), 
порівняно з 2017р., зменшився на 0,9 в.п. та становив 6,4% економічно активного населення 
зазначеного віку, а серед населення працездатного віку – 6,6% (Рис. 4.3). 
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Таблиця 4.1 – Наявна та середня чисельність населення на 01.03.2019 року [4, 5] 

 

Наявне населення Постійне населення 
на 

1 березня 
2019р. 

Середня 
чисельність у січні-

лютому 2019р. 

на 
1 березня 

2019р. 

Середня 
чисельність у січні-

лютому 2019р. 
Одеська область 2379304 2379806 2368244 2368746 
м.Одеса 1013806 1013482 996143 995819 
м.Білгород-Дністровський 56011 56051 55225 55265 
м.Ізмаїл 71666 71723 72006 72063 
Білгород-Дністровський р-н 59789 59853 59919 59983 
Ізмаїльський р-н 50887 50896 51065 51074 

 
У І кварталі 2019 року кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості, 

збільшилася на 8,7% та становила майже 3,5 тисячі. Зростання відбулося в 25 містах та районах.  
 

 
Рис. 4.3 – Динаміка показників ринку праці Одеського регіону за 2013-2019 рр. 

(у %, на кінець року)  
Побудовано за даними [4, 5, 12] 

 
Кількість вакансій у базі даних Одеської обласної служби зайнятості, у порівнянні з І 

кварталом 2018 року, збільшилася на 15,9% до 14,8 тис. одиниць. Зростання кількості вакансій 
відбулося в усіх філіях Одеського ОЦЗ та БЦЗ, окрім Тарутинської філії. Найбільш суттєво 
кількість вакансій зросла у  Болградській, Любашiвській, Саратській, Миколаївській, 
Ширяївській, Захарівській філіях, Iзмаїльському МРЦЗ, Арцизькій та В-Михайлiвській філіях на 
26% - 90%. (Рис. 4.4). 

 

 

Рис. 4.4 – Динаміка показників ринку праці Одеського регіону у січні-березні 2018/2019 рр. 
Побудовано за даними [12, 25, 26] 

 
Протягом І кварталу 2019 року роботодавці проінформували центри зайнятості про 

наявність 14,8 тис. вакансій, що на 15,9% більше, ніж у аналогічному періоді 2018 року. 
За видами економічної діяльності: 28,2% вакансій пропонувалися в сільському, лісовому 

та рибному господарствах; 9,6% - на транспорті, в переробній промисловості та торгівлі; 8,7% - 
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в державному управлінні та обороні; 8,0% – в охороні здоров’я та надання соціальної допомоги 
(Рис. 4.5). 

За професійними групами: найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників 
з обслуговування, експлуатації устаткування, кваліфікованих робітників з інструментом, 
представників найпростіших професій, працівників сфери торгівлі та послуг, професіоналів та 
фахівців. 

 
Рис. 4.5 – Структура вакансій одеського регіону на 01.03.2019 рік 

(у %, за видами економічної діяльності)  
Побудовано за даними [12, 25, 26] 

 
Серед найпростіших професій найбільш затребувані підсобні робітники, вантажники, 

прибиральники, двірники, сторожі та контролери енергонагляду.  
Середній  розмір заробітної плати у вакансіях становив 5,8 тис. грн. (на відповідну дату 

2018 року – 4,9 тис.  грн.), у 72,8%  вакансій  розмір заробітної плати – вище мінімальної. 
Структура зареєстрованих безробітних станом на 1 квітня 2019 року (Рис. 4.6). 
 

 
Рис. 4.6 – Структура зареєстрованих безробітних за окремими соціальними групами на 

01.04.2019 (Побудовано за даними [12, 26]) 
 
За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 6,3 тис. 

осіб (або 44%), жінки – 8,1 тис. осіб (або 56%).  
За віковими групами: кожен четвертий зареєстрований безробітний був у віці до 35 років; 

28,3% - у віці від 35 до 45 років; 45,8% - у віці понад 45 років.  
За освітою: 34% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 26% – професійно-

технічну, 40% – загальну середню освіту 
За видами економічної діяльності, серед безробітних, які мали професійний досвід,  44,3% 

раніше працювали у сільському господарстві; 12% - у державному управлінні й соціальному 
страхуванні; 8,3% - в оптовій та роздрібній торгівлі; 7,7% - у переробній промисловості. 
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Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій в 
Одеській області на 01.01.2019 становила 421,5 тис. осіб, що на 1,5% менше, ніж у відповідному 
періоді 2018р. (Табл. 4.2). 

Збільшення середньооблікової кількості штатних працівників зафіксовано лише в деяких 
видах економічної діяльності. Темпи приросту цього показника коливались від 1,9% у фінансовій 
та страховій діяльності до 14,6% у будівництві. Зменшення рівня середньооблікової кількості 
штатних працівників коливалось від 0,8% у промисловості та охороні здоров`я та наданні 
соціальної допомоги до 17,3% у наданні інших видів послуг. 

 
Таблиця 4.2 – Основні показники регіонального ринку праці (Побудовано за даними [12]) 

Найменування показника Одиниця 
виміру 

2018 рік 
січень-

березень 
січень-
червень 

січень-
вересень 

січень-
грудень 

Кількість зареєстрованих 
безробітних тис. осіб 13,4 8,6 8,3 13,6 

Кількість вакансій одиниць 5126 5041 5211 3266 
Навантаження зареєстрованих 
безробітних на одну вакансію осіб 3 2 2 4 

Середній розмір 
допомоги по безробіттю гривень 2469 2554 2775 2826 

Середньооблікова кількість штатних 
працівників тис. осіб 422,8 423,1 422,0 421,5 

Середньомісячна номінальна 
заробітна плата гривень 7243 7631 7813 8011 

 
Рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) становив на 01.05.2015 

– 6,4% економічно активного населення. Скорочення рівня безробіття відбулося в усіх регіонах. 
Найнижчий рівень безробіття спостерігався у Харківській (5,1%), Київській (6,1%), Одеській 
(6,1%) областях та місті Києві (6,0%), а найвищий – у Полтавський (11,1%), Волинській (11,3%), 
Кіровоградській (11,5%), Донецькій (14,0%) та Луганській (15,1%) областях. 

За даними Одеського обласного центру зайнятості [12], кількість вакансій, заявлених 
роботодавцями до державної служби зайнятості, станом на 1 квітня 2019 року, у порівнянні з 
відповідною датою минулого року, зросла на 15,5% та становила майже 6 тис. одиниць. Крім 
того, у базі даних служби зайнятості містилася інформація про 0,7 тис. пропозицій роботи, 
отриманих з інших джерел.  

На 1 травня 2019 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Одеської обласної 
служби зайнятості, у порівнянні з відповідною датою минулого року, зросла на 3,8% та становила 
5,4 тис. одиниць. Крім того, у базі даних служби зайнятості містилася інформація про 0,8 тисяч 
пропозицій роботи, отриманих з інших джерел.  У розрізі професій найбільший попит 
роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників – це водії, електромонтери, слюсарі, 
електрогазозварники, швачки, тощо.  

Залишається високим попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи - бухгалтерів, 
спеціалістів держаної служби, лікарів, вчителів, інженерів різних галузей, фармацевтів, ІТ- 
фахівців, менеджерів а також економістів.  

Також затребувані працівники сфери послуг (продавці, покоївки, кухарі, охоронники, 
офіціанти, бармени, молодші медичні сестри, тощо). 

 У сільськогосподарському секторі – трактористи, робітники з обслуговування 
сільськогосподарського виробництва, робітники фермерського господарства, виноградарі, 
рибалки та тваринники.  

Серед найпростіших професій найбільш затребувані підсобні робітники, вантажники, 
прибиральники, двірники, сторожі та контролери енергонагляду (Додаток Б та В). 

Структура зареєстрованих безробітних станом на 1 квітня 2019 року. За статтю: у 
загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 6,3 тис. осіб (або 47%), 
жінки – 7,1 тис. осіб (або 53%).  За віковими групами: кожен четвертий зареєстрований 



28 
 
безробітний був у віці до 35 років; 28,3% - у віці від 35 до 45 років; 45,8% - у віці понад 45 років. 
За освітою: 34% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 26% – професійно-технічну, 40% 
– загальну середню освіту (Рис. 4.7). 

 
За віковими групами За освітою 

Рис. 4.7 – Розподіл зареєстрованих безробітних, станом на 1 квітня 2018 року 
Побудовано за даними [12] 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по Одеській області 
зменшилось з 3 осіб у 2018р. до 2 осіб на квітень 2019р.  (Рис. 4.8). 

 

 
Рис. 4.8 – Кількість претендентів на 1 вакансію у порівнянні на 01.04.2018 та 01.04.2019 року 

Побудовано за даними [12, 24, 26] 

Із загальної кількості вакансій кожна п’ята була в промисловості, кожна сьома – в 
транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності, кожна восьма – в 
оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, кожна дев’ята – в 
охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію у цілому по Одеській 
збільшилось із 3 осіб на кінець листопада 2018р. до 4 осіб на 01.01.2019р 

По області цей показник коливався від 1 особи у містах Одесі, Теплодарі, Южному та 
Лиманському районі до 169 осіб у Болградському районі. 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ 
та організацій на 01.01.2019 становила 8607 грн і зросла порівняно з відповідним періодом 
минулого року на 18,4%. Нарахування за одну відпрацьовану годину дорівнювали 57,17 грн. 
(Додаток Г). 

Зростання рівня заробітної плати на кінець 2018р. порівняно з відповідним періодом 
2017р. відбулося в усіх видах економічної діяльності, крім діяльності у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування (зменшення на 15,1%). Зокрема, значне зростання відбулось в 
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операціях з нерухомим майном (на 35,6%), будівництві (на 26,4%), наданні інших видів послуг 
(на 25,1%), сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві (на 24,8%), 
оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (на 23,9%), 
тимчасовому розміщуванні й організації харчування (на 23,8%), промисловості (на 23,2%), 
транспорті (на 21,6%), фінансовій та страховій діяльності (на 18,7%). (Табл. 4.3, Рис. 4.9). 

 
Таблиця 4.3 – Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата у 2018 році (Побудовано 
за даними [12, 24, 26]) 

Місяць Номінальна 
заробітна плата, грн 

Індекс заробітної плати, у % до попереднього місяця 
номінальної реальної 

Січень 7228 87,1 85,9 
Лютий 7051 97,5 96,8 
Березень 7449 105,6 104,5 
Квітень 7560 101,5 100,7 
Травень 7939 105,0 105,0 
Червень 8556 107,8 107,8 
Липень 8344 97,5 98,3 
Серпень 8164 97,8 97,7 
Вересень 8031 98,4 96,5 
Жовтень 8193 102,0 100,8 
Листопад 8075 98,6 97,5 
Грудень 9564 118,5 117,0 

 
Протягом січня – березня 2019 року послуги Одеської обласної служби зайнятості 

отримали 19,9 тис. зареєстрованих безробітних. Кількість чоловіків незначно перевищує 
кількість жінок, а саме: 10,0 тис. осіб (50,4%) проти 9,9 тис. осіб (49,6 %). 

 

 
Рис. 4.9 – Індекси номінальної заробітної плати 2017, 2018 та прогноз на 2019 рік 

Побудовано за даними [12, 24, 25, 26] 
 
За сприяння Одеської обласної служби зайнятості протягом січня – березня 2019 року 

отримали роботу майже 6,4 тис. осіб, у тому числі 2,4 тис. жінок (37%), та 4,0 тис. чоловіків 
(63%). Профорієнтаційними послугами було охоплено майже 18,7 тис. безробітних осіб. 
Кількість чоловіків та жінок, які охоплені послугами, розподілилися порівну. 

Для підвищення конкурентоздатності на ринку праці у січні – березні 2019 року до 
професійного навчання за направленням Одеської обласної служби зайнятості було залучено 3,8 
тис. безробітних. Кількість жінок склала 35% (1,3 тис. осіб), 65% (2,5 тис. осіб) чоловіків. 

Протягом січня – березня 2019 року у громадських та інших роботах тимчасового 
характеру взяли участь майже 3,9 тис. осіб, серед них 36% склали жінки та 64% чоловіки. Отже 
має місце гендерне співвідношення заробітної плати, де більше заробляють чоловіки (Додаток 
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Д). Станом на 1 квітня 2019 року кількість зареєстрованих безробітних становила майже 13,5 тис. 
осіб, зокрема 53% (понад 7,1 тис. осіб) жінок та 47% (понад 6,3 тис. осіб) чоловіків. Отримували 
допомогу по безробіттю 11,3 тис. осіб, з них 51% жінки (5,8 тис. особи) та 49% (майже 5,5 тис. 
осіб) чоловіки. 

Водночас, абсолютний розмір заробітної плати працівників поштової та кур'єрської 
діяльності, добувної промисловості і розроблення кар`єрів, сільського господарства, лісового 
господарства та рибного господарства, тимчасового розміщування й організації харчування, 
охорони здоров`я та надання соціальної допомоги, наданні інших видів послуг, діяльності у сфері 
адміністративного та допоміжного обслуговування, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті 
автотранспортних засобів і мотоциклів, не перевищував 79,6% від середнього рівня по області. 

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у грудні 2018р. 
порівняно з листопадом 2018р. становив 117,0%, з груднем 2017р. – 105,4%, у січні–грудні 2018р. 
порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 110,5%. 

За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань 
економічної активності кількість економічно активного населення (робочої сили) у віці 15–70 
років у 2018р., порівняно з 2017р., збільшилась на 0,6% і становила 1070,6 тис. осіб, з них 1047,2 
тис. осіб, або 97,8%, були у працездатному віці. У складі економічно активного населення віком 
15–70 років 93,6% належали до зайнятих осіб, а решта 6,4%, відповідно до методології 
Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні.  

Кількість зайнятого населення у віці 15–70 років, порівняно з 2017р., збільшилась на 1,6% 
і у 2018р. становила 1001,9 тис. осіб, з нього у працездатному віці – 978,5 тис. осіб (97,7%). Рівень 
зайнятості населення віком 15–70 років за зазначений період збільшився на 1,1 в.п. та в минулому 
році склав 57,2% населення відповідного віку, а серед населення працездатного віку – на 1,7 в.п. 
та 67,0% відповідно.  

Кількість безробітних у віці 15–70 років (за методологією МОП) у 2018р., порівняно з 
відповідним періодом 2017р., зменшилася на 8,5 тис. осіб, або на 11,0%, та становила 68,7 тис. 
осіб. Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП), порівняно з 2017р., 
зменшився на 0,9 в.п. та становив 6,4% економічно активного населення зазначеного віку, а серед 
населення працездатного віку – 6,6%. Більше половини від загальної кількості безробітних 
становили жінки.  

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області на кінець березня 2019р. 
становив 0,9% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 1,7%, у міських поселеннях 
– 0,5%. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у 
березні 2019р. становила 12,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 3227 
грн, що дорівнює 77,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 
грн). 

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у березні 
2019р. порівняно з лютим п.р. збільшилася на 34,4% і на кінець місяця становила 5922 одиниці. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по Одеській області 
порівняно з лютим 2019р. зменшилось з 3 осіб на кінець лютого 2019р. до 2 осіб на кінець 
березня. По області цей показник коливався від 1 особи в місті Одесі, Чорноморську, Теплодарі, 
Южному та Балтському, Біляївському, Лиманському і Овідіопольському районі до 103 осіб у 
Савранському районі. 

 
 
 

5. Стан та регіональний розподіл трендів у сфері зайнятості  
населення (м. Білгород-Дністровський, м. Ізмаїл, м. Одеса) 

 
 
На території міста Білгорода-Дністровського та населених пунктів, підпорядкованих 

Білгород-Дністровській міській раді, за оцінкою якої на 01.03.2018 рік, проживало 56 тис 11 осіб. 
Середній коефіцієнт смертності населення дорівнює 2 померлих на 1 живонародженного. 
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Негативною ознакою є збереження тенденції у демографічній ситуації. Так, на 1 березня 
2019 р. проживало 56011 осіб. Упродовж січня – лютого 2018р. чисельність наявного населення 
зменшилась на 40 осіб. Природне скорочення у січні – лютому 2019р. становило 161 осіб (Рис. 
5.1). 

 
Рис. 5.1 – Динаміка чисельності населення м. Білгорода-Дністровського 2014-2020 рр. 

(тис. осіб, на початок року) 
Побудовано за даними [4, 5, 18] 

 
У Білгород-Дністровському найбільш затребувані фахівці галузі Торгівля та продажі. За 

статистикою сайтів з пошуку роботи [15, 16, 17, 18],  кількість вакансій у цій галузі становить 
26,5% від загальної кількості пропозицій в Білгород-Дністровському (Рис. 5.2). 

 

 
Рис. 5.2 – Популярні галузі за кількістю вакансій в Білгороді-Дністровському на 01.05.2019 р. 

Побудовано за даними [31, 32, 33] 
 

Також за інтернет-рейтингом «Охоронець» є найбільш затребуваною професією в 
Білгороді-Дністровському [27]:  

1. Інтернет-менеджер; 
2. Секретар офіс менеджер; 
3. Оператор консультант; 
4. Охоронець або сторож; 
5. hr фахівець; 
6. Робота в інтернеті на дому; 
7. Продавець непродовольчих товарів; 
8. Менеджер магазину; 
9. Менеджер інтернет магазину; 
10. Робота для студентів на дому. 
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Далі розглянемо статистику Державної служби зайнятості України у місці Білгород-
Дністровський. В м. Білгород-Дністровський у 2018 році отримували послуги 1 123 осіб, (198,0% 
річного плану). З них працевлаштоване 204 осіб (49% річного плану). Професійну підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації проходило 258 осіб (91,7% річного плану). Кількість 
осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної 
справи – 199 осіб (102,6% річного плану). Чисельність осіб з інвалідністю, що перебували на 
обліку 31 осіб, з низ працевлаштоване 11 осіб (53,3% річного плану). Рівень зареєстрованого 
безробіття на кінець року склав 1,37% (Табл. 5.1) [24, 25]. 
 
Таблиця 5.1 – Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України у місці 
Білгород-Дністровський, осіб (Побудовано за даними [27]) 
№ Найменування показника 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Чисельність осіб, які мають статус 
безробітного 1583 1364 1529 1189 1200 1123 

2 Чисельність працевлаштованих осіб з числа 
тих, що перебувають на обліку 115 797 712 153 180 204 

3 Чисельність працевлаштованих осіб з числа 
зареєстрованих безробітних 729 475 497 362 450 316 

4 
Чисельність зареєстрованих безробітних, які 
проходитимуть професійну підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації 

239 230 253 242 220 258 

5 
Чисельність осіб, залучених до участі у 
громадських та інших роботах тимчасового 
характеру  

84 98 64 51 37 41 

          з них зареєстрованих безробітних 84 98 64 51 37 41 

6 
Чисельність осіб, яким надано послуги з 
питань організації підприємницької 
діяльності та ведення власної справи 

152 187 187 187 150 135 

          з них організували власну справу 30 26 28 2 1 2 
 
Слід зазначити, що у зв’язку з нестабільною ситуацією у країні стабільно працюючих та 

активних підприємств у місті незначна кількість, але місцеві органи влади запроваджують 
конструктивний діалог з інвесторам, які реалізують пріоритетні для території міста проекти, 
налагоджують зв’язки з міжнародними організаціями. Для подальшого ефективного розвитку 
сфери зайнятості населення, захисту прав громадян на працю та збереження трудового 
потенціалу мають бути консолідовані зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, державної служби зайнятості та інших соціальних партнерів. 

Ефективний розвиток економіки Ізмальського району неможливий без розвитку 
гнучкого ринку праці. Завдяки реалізації заходів щодо розвитку реального сектора економіки та 
реалізації правових і економічних механізмів, спрямованих на легалізацію зайнятості, 
зменшуватиметься чисельність економічно неактивного населення. 

За попередніми даними, наданих Головним управлінням статистики в Одеській області, 
населення Ізмаїла на 1 березня 2019 року становить 71 723 осіб (Рис. 5.3). 

 

 
Рис. 5.3 – Порівняльна статистика міст (Білгород-Дністровський та Ізмаїл), за кількістю 

населення (осіб) на 01.03.2019 рік 
Побудовано за даними [4, 5] 

56056 71723

Населення м. Білгорода-Дністровського Населення м. Ізмаїла



33 
 

Демографічна ситуація в районі у 2018 році характеризуватиметься подальшим 
зменшенням чисельності населення. За рахунок природного та міграційного скорочення у січні-
серпні 2018р. кількість населення району зменшилася на 238 осіб, та на 1 вересня 2018 року 
становила 51087 осіб. 

В м.Ізмаїл найбільш затребувані фахівці галузі Торгівля та Інше. За статистикою сайтів з 
пошуку роботи [15,16,17], кількість вакансій у цій галузі становить 24,1 та 29.3% від загальної 
кількості пропозицій в Ізмаїлі відповідно (Рис. 5.4). 

 

 
Рис. 5.4 – Популярні галузі за кількістю вакансій в Ізмаїлі на 01.05.2019 р. 

Побудовано за даними [31, 32, 33] 
 
Також за Інтернет-рейтингом Інтернет-менеджер є найбільш затребуваною професією в 

Ізмаїлі [28]:  
1. Інтернет-менеджер; 
2. Менеджер магазину (продавець); 
3. Секретар офіс-менеджер; 
4. Менеджер консультант; 
5. Сторож/охоронець; 
6. HR фахівець; 
7. Оператор консульта. 

Пріоритетним напрямом у сфері зайнятості населення в 2018 році залишалось 
забезпечення реалізації державної політики зайнятості, а саме підвищення економічної 
активності населення, сприяння повній продуктивній і вільно обраній зайнятості шляхом 
здійснення заходів щодо державного регулювання ринку праці, недопущення зростання 
безробіття, створення нових робочих місць із належними умовами та гідною оплатою праці. [29].  

Основні прогнозні показники ринку праці Ізмаїльського регіону на 2019 рік (За 
Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Ізмаїльського району на 2019 рік) 
наведено у Табл. 5.2. 

На виконання законів України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове 
державне страхування на випадок безробіття», з метою контролю стану ринку праці в районі, 
рішенням Ізмаїльської районної ради двадцять п’ятої сесії сьомого скликання від 21 грудня 2017 
року № 332 – VІІ затверджено Програму зайнятості населення Ізмаїльського району на 2018-2020 
роки. 

В період з 01.01.2018 року по 01.10.2018 року на обліку в Ізмаїльському міськрайонному 
центрі зайнятості перебувало 697 осіб, з яких працевлаштовано  615 осіб, у тому числі 368 осіб з 
числа безробітних. Станом на 01.10.2018 року чисельність безробітних району становила 182 
особи. Чисельність зареєстрованих безробітних, які пройшли професійну підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації – 316. Залучено до участі у громадських та інших 
роботах тимчасового характеру – 387 осіб. Надано послуги з питань організації підприємницької 
діяльності та ведення власної справи 282 особам [29]. 

За даними Головного управління статистики в Одеській області, середньооблікова 
кількість штатних працівників по Ізмаїльському району на підприємствах, установах, 
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організаціях та всіх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб 
у ІІІ кварталі 2018р. становила 3458 осіб. 

 
Таблиця 5.2 – Прогнозні показники ринку праці Ізмаїльського регіону на 2019 рік [30] 

Найменування показника Одиниця 
виміру 

2019 рік - прогнозне 
значення 

Чисельність постійного населення  за  віковими групами  на 01 січня (15-
65 років) осіб 34122 

Безробітне населення, зареєстроване у державній службі зайнятості  на 
кінець року осіб 350 

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець звітного періоду, у % до 
населення відповідного віку % 1,0 

Чисельність осіб, які мали статус безробітного  
(протягом року) осіб 990 

Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на 
обліку осіб 830 

Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних осіб 470 
Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну 
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб 345 

Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах 
тимчасового характеру осіб 460 

 
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного середньооблікового штатного 

працівника у ІІІ кварталі 2018 р. становила 5276 грн., що на 12,2% більше, ніж у відповідному 
періоді 2017 р. Станом на 01.01.2019 року заборгованість із виплати заробітної плати по 
Ізмаїльському району на економічно активних, підприємствах-банкрутах та неактивних 
підприємствах відсутня [5]. 

В м.Одеса найбільш затребувані фахівці галузі Торгівля / Продажи. За статистикою сайтів 
з пошуку роботи [15,16,17], 01.05.2019 рік, кількість вакансій у цій галузі становить 16.1% від 
загальної кількості пропозицій в Одесі (Рис. 5.5). 

 

 
Рис. 5.5 – Популярні галузі за кількістю вакансій в Одесі на 01.05.2019 р. 

Побудовано за даними [31, 32, 33] 
 
Також за інтернет-рейтингом Ріелтор з нерухомості є найбільш затребуваною професією 

в Одесі [26]:  
1. Ріелтор з нерухомості 
2. Секретар / офіс-менеджер 
3. Водій транспорту 
4. Інтернет-менеджер 
5. Адміністратор 
6. Агент з продажу нерухомості 
7. Менеджер магазину 
8. Менеджер консультант. 
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За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець грудня 2018р. 
спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (19,4% від загальної кількості 
заявлених вакансій), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового 
господарств, риборозведення та рибальства (0,9%).  (Рис. 5.6).  

 

 
Рис. 5.6 – Структура вакансій за професійними групами в Одеській області, станом на 

01.04.2019 р., % 
Побудовано за даними [12, 26] 

 
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, станом на 

1 травня 2019 року, у порівнянні з відповідною датою минулого року, зросла на 3,8% та становила 
5,4 тис. одиниць. Крім того, у базі даних служби зайнятості містилася інформація про 0,8 тис. 
пропозицій роботи, отриманих з інших джерел (Табл 5.3). 

В Табл. 5.3 зазначені тільки ті професії, які мають великий дефіцит кадрів. За 
професійними групами серед зареєстрованих безробітних переважають: 

– робітники з обслуговування експлуатації та контролювання за роботою 
технологічного устаткування, складання устаткування та машин; 

– представники найпростіших професій 
– працівники сфери торгівлі та послуг; 
– законодавці, вищі державні службовці, керівники; 
– кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства. 
Найбільший попит роботодавців спостерігається на: 
– кваліфікованих робітників з інструментом (19,9%); 
– робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 

технологічного устаткування (16,1);  
– найпростіші професії (14,2%);  
– професіоналів (12,6%).  
Також затребувані працівники сфери послуг (продавці, покоївки, кухарі, охоронники, 

офіціанти, бармени, молодші медичні сестри, тощо). 
У сільськогосподарському секторі – трактористи, робітники з обслуговування 

сільськогосподарського виробництва, робітники фермерського господарства, виноградарі, 
рибалки та тваринники. Серед найпростіших професій найбільш затребувані підсобні робітники, 
вантажники, прибиральники, двірники, сторожі та контролери енергонагляду.  

Середній  розмір заробітної плати у вакансіях становив 6,1 тис. грн. (на відповідну дату 
2018 року – 5,2 тис.  грн.), у 75,8%  вакансій  розмір заробітної плати – вище мінімальної.  

Середній  розмір заробітної плати у вакансіях становив 6,1 тис. грн. (на відповідну дату 
2018 року – 5,2 тис.  грн.), у  76%  вакансій  розмір заробітної плати – вище мінімальної. 

Серед районів та міст області найбільшу заробітну плату пропонували роботодавці м. 
Теплодар – 7,1 тис грн, Одеського МЦЗ – 6,9 тис грн, м. Чорноморськ – 6,6 тис грн, Біляївського 
та Лиманського районів – 6,5 тис грн. (Додаток Д).   
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Найвищий розмір оплати праці пропонується у вакансіях для менеджера із 
зовнішньоекономічної діяльності (41,7 тис грн.), головного диригента (29,2 тис грн), диригента 
та артиста-вокаліста (23,7 тис грн), артиста балету (22,3 тис грн). 
 
Таблиця 5.3 – Професії, по яких існує дефіцит кадрів (Побудовано за даними [12, 26]) 

Назва професії 

Загальна 
кількість 
вакансій, 

од. 

Загальна 
чисельність 
безробітних, 

осіб Д
еф

іц
ит

 
ка

др
ів

 Станом на 01.05.2019 року 

Кількість 
вакансій 

Чисельність 
безробітних, 

осіб 
Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери 

Майстер виробництва 33 26 7 15 17 
Професіонали 

Вчитель 154 104 50 91 70 
Державний виконавець 83 8 75 1 6 
Сімейний лікар 33 2 31 21 2 

Фахівці 
Бухгалтер 419 383 36 82 222 
Сестра медична 259 103 156 111 60 
Електрик дільниці 90 43 47 31 17 

Технічні службовці 
Паркувальник 65 4 61 25 3 

Працівники сфери торгівлі та послуг 
Продавець-консультант 270 182 88 61 100 
Офіціант 124 84 40 46 45 
Поліцейський  59 11 48 50 6 

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства 
Рибалка прибережного лову 286 107 179 8 4 
Озеленювач 45 2 43 20 2 

Кваліфіковані робітники з інструментом 
Швачка 330 71 259 129 41 
Електрогазозварник 209 113 96 68 39 
Електромонтер 132 32 100 77 13 
Слюсар-сантехнік 121 33 88 62 19 

Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання 
Водій автотранспортних засобів 1173 1071 102 251 395 
Тракторист-машиніст 879 798 81 77 166 

Найпростіші професії 
Вантажник 198 83 115 92 48 

Двірник 175 63 112 63 37 
 
Також, високий рівень заробітної плати пропонується рихтувальнику кузовів та 

ізолювальнику труб на лінії (20 тис грн.), електромонтеру тягової підстанції (19 тис грн), 
затягувальнику взуття та водію тролейбуса (16,0 тис грн), ремонтувальнику висотних частин 
будинків (15,0 тис грн). 

 
 

6. Стан розподілу послуг із професійного тренінгу та послуг  
у працевлаштуванні, що надаються урядом та НДО у області 
 
 

За сприяння Одеської державної служби зайнятості на 01.05.2019  працевлаштовано понад 
6 378 осіб. 37% працевлаштовано оперативно до надання статусу безробітного. Чисельність 
безробітних, які проходили профнавчання – 3 790 осіб (Додаток З). 
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Основним інструментом уряду із перенавчання є центри професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості, які допомагають безробітним зайняти своє місце на ринку праці. 

 Професійне навчання безробітних проводиться службою зайнятості з урахуванням вимог 
ринку праці, перспектив розвитку регіону, в тому числі для зайняття підприємницькою 
діяльністю, що обумовлюється відповідним договором між особою та регіональним центром 
зайнятості. Професійне навчання зареєстрованих безробітних визначено ст 35. Закону України 
«Про зайнятість населення». 

Здобуття професійно-технічної освіти у ЦПТО ДСЗ здійснюється за денною формою 
навчання  та при  необхідності за індивідуальною формою. 

Під час навчання бенефіціар отримає фінансову підтримку (тільки для зареєстрованих 
безробітних) – компенсування витрат на проїзд до навчального закладу, виплата матеріальної 
допомоги згідно з чинним законодавством, повне забезпечення усіма необхідними матеріалами. 

Після закінчення професійно-технічного навчання та підвищення кваліфікації за 
напрямами підготовки слухачам присвоюється відповідна кваліфікація, розряд (категорія, клас) 
і видається свідоцтво про освіту державного зразка. 

За даними ООЦЗ [21] перенавчання у Одеському центрі ПТО ДСЗ проходили 266 особи з 
Одеського району, 258 осіб з Білгород-Дністровському району, 235 з Ізмаїльського (Рис. 6.1).  

 

 
Рис. 6.1 – Статистика послуг служби зайнятості населення по містах (Одеса, Білгород-

Дністровський та Ізмаїл) на січень-квітень 2018 року. 
Побудовано за даними [12, 29, Додаток К,Л,М] 

Переваги навчання у ЦПТО ДСЗ: 
– можливість навчатися наближено до місця проживання; 
– стислі терміни – навчання за професією триває від 1,5 до 11 місяців; 
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– комфортна атмосфера для людей різного віку – методисти та викладачі ЦПТО ДСЗ 
мають значний досвід роботи зі слухачами різних вікових категорій, дорослими людьми; 

– слухачам з віддалених районів, інших регіонів України надається можливість 
проживання у комфортабельному гуртожитку готельного типу; 

– можливість пройти індивідуальне навчання за професією; 
– залучення до викладання професіоналів, що мають як педагогічний досвід, так і 

значний практичний досвід роботи за професіями, які викладають; 
– використання у навчальному процесі новітніх технологій (спеціалізованих 

програмних засобів навчального призначення, відеоуроків, інтерактивних технологій, елементів 
дистанційного навчання), що дають можливість підвищити рівень засвоєння матеріалу; 

– максимальне врахування вимог роботодавців – навчальні програми узгоджуються із 
представниками провідних підприємств регіону у відповідних галузях. 

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам 
роботодавців, у січні-березні 2019 року за сприяння державної служби зайнятості 3,8 тис. 
безробітних проходили професійне навчання, що на 1,9% більше, ніж у аналогічному періоді 
2018 року.  Зокрема, кількість безробітних, які навчалися в Одеському центрі професійно-
технічної освіти державної служби зайнятості становила 3,4 тис. осіб. Найбільш поширеними 
професіями, які здобули безробітні, є: тракторист-машиніст сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва,  адміністратор (готельний бізнес), перукар (перукар-
модельєр), електрогазозварник, манікюрник, кухар, обліковець з реєстрації бухгалтерських 
даних, візажист, швачка, бармен та рибалка прибережного лову.  

Професійне навчання зареєстрованих безробітних організовується територіальними 
органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції, на замовлення роботодавця або для самозайнятості, 
провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних і здійснюється у 
професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та 
організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання. 

Вибір переліку професій визначений потребами ринку праці та можливістю 
працевлаштування безробітних громадян, в т.ч соціально незахищених категорій населення, 
людей з інвалідністю. По закінченні навчання слухачам видається свідоцтво про присвоєння 
(підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка (Додаток Н). 

З 2000 року НАТО підтримує Україну в реалізації Програми перепідготовки колишніх 
військових, які прагнуть підвищити свої шанси в працевлаштування в цивільній сфері. На 
сьогоднішній день Програма надає можливість пройти підготовку за такими напрямками, як 
менеджмент, маркетинг, англійська мова, економіка малих підприємств, радіоелектроніка, 
дизайн, інформаційні технології, охорона, навігація маломірних суден, що викладаються на базі 
українських навчальних закладів та тренінгових інституцій. Впродовж цих років курси 
проходили у більш ніж 60 містах та селищах по всій території України. 

З березня 2019 року В Одесі та і Білгороді-Дністровському працюють курси у рамках 
Програми НАТО-Україна з перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців. Курси, 
які викладаються: 

– «Менеджмент перевезень і логістика»; 
– «Англійська мова». 
Курси розпочалися ще у 2018 році в рамках Програми НАТО-Україна з перепідготовки 

та соціальної адаптації військовослужбовців. За минулий рік  бюджет дозволив здійснити 
перепідготовку 793 осіб.  Виконавці курсів – Учбовий центр «Громадської організації Ліга 
офіцерів» та «Українсько-Баварський Менеджмент Трейнінг-центр».  

Навчання за напрямком «Менеджмент перевезень» проходитиме протягом 3 місяців у м. 
Чорноморськ. Група військовослужбовців, які вивчатимуть англійську мову, буде проходити 
інтенсивний курс навчання протягом 4 місяців у м. Одеса, та у м. Білгород-Дністровський. Після 
завершення курсів слухачі отримають відповідні сертифікати. 

Слухачами курсів є військовослужбовці, які підлягають звільненню в найближчий рік, 
а також колишні військовослужбовці, що закінчили службу в ЗС України протягом останніх 
четирех років. Частина студентів – це офіцери, що залишили лави ЗСУ 10 років тому, а потім 
були мобілізовані й залучені до АТО. 
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Дуже активно у 2017-2019 році працював БФ «Карітас Одеса УГКЦ». З метою підвищення 
конкурентоспроможності безробітних здійснюється їх професійне перенавчання, проводяться 
семінари та консультації для підприємців та бажаючих розпочати власну справу з питань ведення 
бізнесу. За цей період реалізовувалися три проекти з компонентом навчання та перенавчання: 

1. Для ВПО 9 місяців у 2017-2018 роках працював проект «Відновлення засобів до 
існування в містах для населення, що постраждало внаслідок конфлікту на сході України»  (м. 
Одеса, Одеська область) від БФ «Карітас Одеса УГКЦ» та МБФ «Карітас України».  

Одним з напрямків роботи проекту були – індивідуальні гранти на перепідготовку для 
ВПО, які бажають змінити кваліфікацію у зв’язку з труднощами працевлаштування в місцях 
переселення, або підвищити кваліфікацію в рамках існуючої професії.  

Статистика роботи проекту наведено у Табл. 6.1. 
 
Таблиця 6.1 – Статистика роботи проекту «Відновлення засобів до існування в містах для 
населення, що постраждало внаслідок конфлікту на сході України» [34] 

Анкет зібрано Отримали грант, осіб Сума гранту, грн Показник 
працевлаштування 

110 30 8000 53% 
 

Бенефіціари самостійно могли обирати напрямки навчання. За рейтингом розташувались 
наступні напрямки: 

– Бухгалтерія, зовнішньоекономічна діяльність, логістика; 
– Інструктор тренажерного залу, дитячий фітнес; 
– Дизайн (графічний, дизайн меблів); 
– Масажисти; 
– Перукарське мистецтво; 
– Манікюр, педикюр; 
– Користувач та технік ПК; 
– SMM; 
– Стропальник; 
– Туристичний бізнес, управління фірмою; 
– Грумер; 
– Флорист; 
Проект реалізувався за фінансової підтримки міжнародної гуманітарної організації 

«Catholic Relief Services» (США). 
2. У 2018 році почав працювати проект «Зміцнення самозабезпечення переміщених осіб 

та громад, що постраждали від конфлікту в Україні» створений для підтримки самозайнятості та 
мікропідприємництва внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та місцевих мешканців Одеської 
області. Наразі проект ще працює, але активна його фаза вже закінчена.  

Проект працює у трьох напрямах: самозайнятість, підтримка малого бізнесу та його 
масштабування. Кожен з цих напрямів супроводжується процесом навчання, та написанням 
бізнес-плану розвитку підприємницької діяльності. В результаті тренінгу учасники підвищили 
рівень знань стосовно ведення своєї бізнес справи. Загальна статистика проекту вийшла 
наступною: 

– на самозайнятість було проведення навчання серед 111 осіб, грантів було видано 64. 
Обсяг одного гранту – 20 000 грн 

– на мікропідприємництво загалом пройшли навчання 106 осіб, грантів було видано 52. 
Обсяг одного гранту – 80 000 грн 

Слід відмітити гендерну збалансованість програми, а також збалансованість ВПо та 
місцевих мешканців одеської області (Рис. 6.2). 
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Рис. 6.2 – Збалансованість за гендерним показником та статусом населення серед учасників 
програм навчання проекту «Зміцнення самозабезпечення переміщених осіб та громад, що 

постраждали від конфлікту в Україні» у 2018 року. [34] 
 
Реалізація проекту здійснюється Міжнародною організацією з міграції за фінансування 

Уряду Німеччини через німецький Банк Розвитку KfW. Виконавчим партнером є Благодійний 
фонд «Карітас Одеса УГКЦ». 

3. Проект «Тривалий економічний підйом для миру» («ТЕПМ»), який спрямований 
допомогти ВПО та місцевому населенню Одеси, Білгород-Дністровського та Ізмаїлу знайти 
роботу або розпочати чи розширити власний бізнес. Проект розрахований на три роки, та на 
1.05.2019 вже реалізував 4 бізнес-інкубатори та 4 бізнес акселератори: 

– Навчання пройшли близько 300 осіб; 
– Видано 44 гранти; 
– Загальна сума фінансування підприємницької діяльності на 01.05.2019 рік склала 840 

000 грн на створення нового бізнесу та 800 000 на розвиток існуючого бізнесу;  
В 2019 році ще планується провести навчання серед 225 осіб та видати гранти на загальну 

суму 2 млн грн. Загалом планується навчити основам підприємницької діяльності, за три роки 
роботи проекту, 525 осіб та видати гранти на загальну суму 3,89 млн грн. Однак на новий набір 
бізнес-навчання помітно падіння кількості заявок на участь – оскільки однією з головних умов 
надання грантів – є відкриття ФОП. 

Ще одним прикладом є Навчально-Консультаційний Центр з питань організації та 
здійснення підприємницької та інноваційної діяльності "Політех-Консалт", який працює при 
Інституті бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного 
політехнічного університету. В ньому студенти та випускники та всі інші мають можливість 
додатково освоювати ряд курсів з отриманням відповідних сертифікатів, що підвищує їх 
конкурентоспроможність на ринку праці. Так у 2018/2019 році центр надавав послуги з 
організації проведення курсів української мови в якості атестації державних службовців щодо 
визначення рівня володіння державною мовою осіб, які претендують на зайняття посади на 
державній службі. За рік Центр надав послуги майже 390 особам, а атестат отримало більше 220. 

Слід відмітити інтернет-ресурс "Prometheus" – громадський проект масових відкритих 
онлайн-курсів, відкрито безкоштовний онлайн-доступ до навчальних курсів з різних тематик від 
викладачів КПІ, КНУ, Києво-Могилянськой академії тощо. Проект інформативно підтримується 
державною службою зайнятості та українським урядом [35]. Курси що читаються: 

– Аналіз даних; 
– Громадянська освіта; 
– Підвищення кваліфікації вчителів; 
– Підготовка до ЗНО; 
– Підприємництво. 
Аналіз даних – дисципліна, що займається збором, вивченням та прийняттям рішень на 

основі аналізу великих обсягів даних про державу, суспільство та оточуючий світ. Аналіз даних 
дозволяє виявити невидимі закономірності і революційно покращити процес прийняття рішень в 

52%48%

Жінки Чоловіки

50%50%

ВПО Місцеві
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державному управлінні, охороні здоров’я, освіті, економіці, бізнесі та майже всіх інших галузях 
людської діяльності громадянська освіта: 

– Курс “Аналіз даних та статистичне виведення на мові R“; 
– Курс “Машинне навчання“; 
– Курс “Візуалізація даних“; 
– Курс “Обробка та аналіз великих даних“; 
Громадянська освіта – цикл курсів для всіх, хто хоче дізнатися як побудувати 

процвітаючу, справедливу і успішну Україну.  
– Курс “Економіка для всіх“; 
– Курс “Урбаністика: сучасне місто“; 
– Курс “Боротьба з корупцією“; 
– Курс “Жінки та чоловіки: гендер для всіх“; 
– Курс “Соціологія та соціальні дослідження: що, як, навіщо?“; 
– Курс “Основи державної політики“; 
– Курс “Основи лобіювання“. 
Підвищення кваліфікації вчителів - новий закон «Про освіту» знищує державну 

монополію на професійний розвиток вчителів і дозволяє освітянам проходити обов’язкове 
щорічне підвищення кваліфікації в найрізноманітніших освітніх організаціях за власним 
вибором. Користуючись цією унікальною можливістю, Prometheus запустив безкоштовні онлайн-
курси професійного розвитку освітян від викладачів найкращих університетів світу та 
досвідчених українських педагогів. 

– Курс “Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель?“; 
– Курс “Дизайн-мислення в школі“; 
– Курс “Глибинне навчання через трансформаційну педагогіку“; 
– Курс “Впровадження інновацій в школах“; 
– Курс “Наука повсякденного мислення“; 
– Курс “Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти“; 
– Курс “Медіаграмотність для освітян“; 
– Курс “Освітні інструменти критичного мислення“; 
– Курс “Критичне мислення для освітян“. 
Підготовка до ЗНО» покликаний допомогти всім охочим вступникам поглибити та 

закріпити набуті знання із шкільного курсу 
– Курс “Українська мова та література. Підготовка до ЗНО“; 
– Курс “Історія України. Повний курс підготовки до ЗНО“; 
– Курс “Математика. Підготовка до ЗНО“. 
Підприємництво – двигун економіки та основа заможності будь-якої процвітаючої країни. 

Цей цикл курсів, що пропонує ПриватБанк в партнерстві з Prometheus у рамках національної 
програми «Країна підприємців», розповість вам все про те, як створити власний бізнес чи 
технологічний стартап в Україні! Натисніть на кнопку “Дізнатися більше”, щоб потрапити на 
сторінку реєстрації того чи іншого курсу. 

– Курс “Як створити стартап“; 
– Курс “Підприємництво. Власна справа в Україні“; 
– Курс “Бізнес-англійська“; 
– Курс “Маркетинг: розробка та продаж пропозиції цінності“; 
– Курс “Вступ до Теорії обмежень та Процеси мислення як потужний підхід до 

управління бізнесом“; 
– Курс “Фінансовий менеджмент“; 
– Курс “Юридичні аспекти створення та ведення бізнесу в Україні“ . 
На 2019 рік на інтернет-ресурсі "Prometheus" заплановано проведення 15 нових наборів на 

різні курси та близько 20, які заявлені як постійно діючи.   

http://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/Stat101/2016_T3/about
http://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/ML101/2016_T3/about
http://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/DV101/2016_T3/about
http://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/BigData101/2017_T1/about
http://edx.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/103/2015_T1/about
http://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/URBAN101/2015_T1/about
http://courses.prometheus.org.ua/courses/NAUKMA/ANTICOR101/2015_T2/about
http://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/101/2015_T2/about
http://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/SOC101/2015_T1/about
http://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/GOV101/2015_T2/about
http://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/Lobby101/2015_T2/about
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Висновок 

 

Проведення загального огляду ситуації з зайнятості та підприємництва в Україні та 
Одеському регіоні виявив тенденцію, що у поточному, 2019 році, намітилися позитивні тенденції 
щодо зростання зайнятості та скорочення безробіття, а також зростання підприємницької 
активності. 

На початку 2017 вийшов закон про обов'язкову сплату підприємцями єдиного соціального 
внеску. Через це у 2017 році підприємницька активність помітно знизилася. Спостерігалася 
невисоке бажання населення реєструватися як підприємці, і навіть відмова брати участь у тих 
грантових програмах, де умовою є відкриття ФОП. Також спостерігалося швидке закриття 
ФОПів після початку діяльності з тих же причин – великі податки для початку бізнесу. За 2018 
рік ситуація стала змінюватися на краще за рахунок того, що підприємці стають більш 
відповідальними, більш обізнаними про можливі ризики і, починаючи свою підприємницьку 
діяльність, вони вже фінансово і морально готові до сплати податку і інших понесених витрат.  

Тому у 2019 році важливу роль відіграватимуть саме ти програми, в яких проводяться 
навчання і тренінги, майстер-класи, які готують підприємців до прийняття відповідальності і 
правильному веденню бізнесу. 

Сьогодні саме з малим та середнім підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі 
позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для 
розширення впровадження ринкових реформ. А визначені показники малого підприємництва 
Одеського регіону (на прикладі: м. Білгород-Дністровський, м. Ізмаїл, м. Одеса) вказують на 
формування позитивного клімату для ведення підприємницької діяльності.  

Дуже важливим є співпраця підприємницького сектору з урядовими службами (Центри 
зайнятості), та неурядовими (ГО, НГО, БФ, МБФ) пропонуючи гранти на створення робочих 
місць, на розширення бізнесу, або на його акселерацію.  

Основними проблемами розвитку малого і середнього підприємництва на сьогодні є: 
– недосконалість законодавчої бази у сфері підприємництва та збільшення податкового 

навантаження; 
– висока вартість кредитних ресурсів та складна система для отримання кредитів для 

розвитку бізнесу; 
– коливання курсів валют, інфляційні ризики, зростання вартості енергоносіїв; 
– недостатність фінансових ресурсів на виконання заходів місцевих програм; 
– низька купівельна спроможність населення. 
Стан зайнятості населення Одеського регіону теж показує позитивну динаміку росту, у 

порівнянні до минулих років – це зростання заробітної плати, зменшення навантаження на ЦЗ 
через зріст коефіцієнта працевлаштування. 

Регіональний розподіл трендів у сфері зайнятості населення у цільових містах виявив 
найпопулярніші вакансії, та їх середню заробітну плату. Виявлення цього розподілу відбулося з 
двох напрямків – перший це статистика Центрів зайнятості, другий – показники популярних 
інтернет-сайтів з працевлаштування. 

Щодо послуг професійного тренінгу та послуг у працевлаштуванні, що надаються урядом 
та НДО у області, окрім Одеського центру ПТО ДСЗ, слід відмітити діяльність громадського 
проекту "Prometheus", який безкоштовно пропонує велику кількість курсів онлайн, різні 
програми від Міжнародної організації з міграції та НАТО-Україна, діяльність різних БФ, а 
особливо – БФ «Карітас Одеса УГКЦ», який постійно реалізує грантові проекти за напрямками: 
працевлаштування, перенавчання, бізнес-навчання, бізнес-гранти на початок бізнесу та на його 
прискорення, гранти на самозайнятість та на створення робочих місць, на підтримку 
мікропідприємництва, іх масштабування та ін.. 
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Додаток А  
Кількість зареєстрованих ВПО в Одеській області 

(станом на 01.05.2018 р.) 

№
 з/

п Назва району (міста, району 
у місті) 
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1 м.Одеса 27472 19251 11286 16186 11284 2048 6084 1027 5552 528 491 4 3 

2 м.Одеса, Київський р-н 7364 5532 2962 4402 3251 318 1193 266 1831 141 125 3 1 

3 м.Одеса, Малинівський р-н 4411 3032 1818 2593 2070 18 1053 145 875 132 125 0 2 

4 м.Одеса, Приморський р-н 8763 6293 3686 5077 4593 60 1870 308 1559 50 48 0 0 

5 м.Одеса, Суворовський р-н 6934 4394 2820 4114 1370 1652 1968 308 1287 205 193 1 0 

6 м.Білгород-Дністровський 827 544 361 466 202 4 222 81 186 39 31 0 0 

7 м.Ізмаїл 315 232 132 183 127 2 73 12 86 12 12 0 0 

8 м.Подільськ 131 63 57 74 34 0 61 5 22 2 2 0 0 

9 м.Теплодар 55 44 21 34 18 0 10 4 20 3 3 0 0 

10 м.Чорноморськ 1485 937 612 873 477 3 432 76 258 38 34 0 0 

11 м.Южне 764 471 340 424 339 0 176 36 195 1 0 0 0 

12 Ананьївський р-н 53 35 21 32 13 1 17 3 11 0 0 0 0 

13 Арцизський р-н 103 56 46 57 35 1 32 9 22 2 2 0 0 

14 Балтський р-н 184 125 83 101 63 0 44 15 55 0 0 0 0 

15 Березівський р-н 69 51 28 41 20 1 17 6 21 2 2 0 0 

16 Білгород-Дністровський р-н 195 118 78 117 41 6 66 6 55 14 11 0 0 

17 Біляївський р-н 317 168 128 189 69 14 102 24 90 11 9 0 0 

18 Болградський р-н 127 67 54 73 35 0 47 11 25 4 2 0 0 

19 Великомихайлівський р-н 36 19 17 19 7 0 17 2 8 1 1 1 0 

20 Захарівський р-н 29 12 12 17 6 0 12 0 6 1 1 0 0 

21 Іванівський р-н 95 86 38 57 16 3 2 2 21 1 1 0 0 

22 Ізмаїльський р-н 70 41 31 39 25 2 23 2 14 2 2 0 0 

23 Кілійський р-н 73 49 25 48 20 5 9 0 22 8 7 0 0 

24 Кодимський р-н 100 43 39 61 9 4 50 2 19 8 8 0 0 

25 Лиманський р-н 778 477 326 452 144 6 230 11 78 279 273 0 0 

26 Любашівський р-н 61 37 27 34 13 1 16 6 23 2 2 0 0 

27 Миколаївський р-н 19 12 9 10 5 0 4 0 3 0 0 0 0 

28 Овідіопольський р-н 1276 1097 503 773 442 149 142 52 361 115 114 0 0 

29 Окнянський р-н 24 16 9 15 5 1 5 1 10 0 0 0 0 

30 Подільський р-н 46 35 16 30 7 0 8 3 8 1 1 0 0 

31 Ренійський р-н 51 30 23 28 23 0 10 2 14 2 2 0 0 

32 Роздільнянський р-н 233 153 100 133 46 0 63 5 31 2 2 0 0 

33 Савранський р-н 65 47 23 42 9 8 18 0 15 1 1 0 0 

34 Саратський р-н 95 46 46 49 25 4 40 5 16 2 2 0 0 

35 Тарутинський р-н 82 46 38 44 32 0 29 5 15 1 1 0 0 

36 Татарбунарський р-н 92 61 48 44 24 0 28 7 17 0 0 0 0 

37 Ширяївський р-н 36 28 13 23 6 0 8 2 8 0 0 0 0 

 Всього 35358 24497 14590 20768 13621 2263 8097 1422 7287 1082 1017 5 3 
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Додаток Б  
Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій 

(за видами економічної діяльності) у порівнянні з минулим роком 

 Види економічної діяльності 
Кількість зареєстрованих 

безробітних, осіб 
Кількість вакансій, 

одиниць 
Навантаження на одну 

вакансію, осіб 
01.04.2019 01.04.2018 01.04.2019 01.04.2018 01.04.2019 01.04.2018 

Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство 

5060 5948 1193 113 4 53 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого 
повітря  

211 - 259 - 1 - 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 123 - 152 - 1 - 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 24 44 4 - 6 - 

Переробна промисловість 896 689 663 403 1 2 
Будівництво 206 140 169 105 1 1 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

986 996 499 312 2 3 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

809 591 710 360 1 2 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 180 173 99 86 2 2 

Інформація та телекомунікації 126 171 43 35 3 5 
Фінансова та страхова 
діяльність 257 284 67 29 4 10 

Операції з нерухомим майном 98 70 117 63 1 1 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 154 159 74 63 2 3 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

321 300 239 123 1 2 

Державне управління й 
оборона; обов’язкове соціальне 
страхування 

1422 1300 535 438 3 3 

Освіта 268 217 467 281 1 1 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 507 410 545 289 1 1 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 35 24 51 27 1 1 

Надання інших видів послуг 87 78 36 38 2 2 
Особи, які раніше не працювали 1690 1514 - - - - 

Усього 13460 13395 5922 2956 2 5 
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Додаток В  
Середньооблікова кількість працівників за видами економічної діяльності 

(станом на 01.01.2019 р.) 

№ 
з.п. Види економічної діяльності 

Середньооблікова кількість штатних 
працівників 

Осіб на 
01.01.2018 рік 

Осіб на 
01.01.2019 

рік 

у % до 
2019 
року 

1 Сільське господарство, лісове господарство та 
рибне господарство  22309 17131 -23,2 

2 Промисловість  57729 58505 1,3 

3 Будівництво  9719 12022 23,7 

4 Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів  40819 46819 14,7 

5 Транспорт, складське господарство, поштова 
та кур'єрська діяльність  67459 68057 0,9 

6 Тимчасове розміщування й організація 
харчування  4549 4971 9,3 

7 Інформація та телекомунікації  6173 5494 -11,0 

8 Фінансова та страхова діяльність  8721 9342 7,1 

9 Операції з нерухомим майном  7556 5716 -24,4 

10 Професійна, наукова та технічна діяльність  8719 8142 -6,6 

11 Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування  12195 12190 0,0 

12 Державне управління й оборона; обов'язкове 
соціальне страхування  25416 24945 -1,9 

13 Освіта  87582 81566 -6,9 

14 Охорона здоров'я та надання соціальної 
допомоги  53977 50120 -7,1 

15 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок  9205 7694 -16,4 

16 Надання інших видів послуг  2859 1937 -32,2 

 Усього 424987 414651 -2,43 
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Додаток Г 
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах та районах 

(у порівнянні з 01.01.2018 до 01.01.2019 р.) 
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Додаток Д 
Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків 

(за окремими видами економічної діяльності, станом на 01.01.2019 р.) 
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Додаток Ж  
Основні показники соціально-економічного розвитку Одеської області на 2019 рік 

 

№ 
з/п Показник 2017 рік 

2018 рік 
Прогноз 
2019 рік 

Виконання у 
% до 

прогнозного 
показника 

Прогноз за 
Програмою 

Результат 

1 Індекс промислової продукції, відсотків 112,2 102 98 105 +7 в.п. 

2 Обсяг реалізованої промислової продукції, 
млн.грн. 53 381,90 52 600,00 54 400,00 55 600,00 102,2 

3 Індекс сільськогосподарського 
виробництва, відсотків 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 

4 
Валова продукція сільського господарства у 
всіх категоріях господарств у цінах 2010 
року, всього млн. грн. 

11999 12012 12012 12024 100,1 

5 Сальдо торговельного балансу, 
млн.дол.США 934 970,5 849,4 857,5 100,9 

6 Обсяг експорту товарів – всього, 
млн.дол.США 1813,9 1629 1640 1656,4 101 

7 Обсяг експорту послуг - всього, 
млн.дол.США 765,8 784,6 784,6 788,5 100,5 

8 Обсяг імпорту товарів– всього, 
млн.дол.США 1427,9 1306,1 1436,7 1446,8 100,7 

9 Обсяг імпорту послуг – всього, 
млн.дол.США 183,4 137 138,5 140,6 101,5 

10 Обсяг прямих іноземних інвестицій – 
всього, млн. дол. США 1363,2 1384,8 1220 1232 101 

11 
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок 
усіх джерел фінансування у фактичних 
цінах, млн.грн. 

20022,7 15251 18 500,00 20 500,00 110,8 

12 Обсяг виконаних будівельних робіт, 
млн.грн. 10400,3 7206,5 14 400,00 15 600,00 108,3 

13 
Введення в експлуатацію загальної площі 
житла за рахунок усіх джерел фінансування, 
тис.м2 

720,5 592 600 650 108,3 

14 

Оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням 
товарообороту як юридичних, так і 
фізичних осіб) – у фактичних цінах, 
млн.грн. 

62961,7 84476,5 64 500,00 66 500,00 103,1 

15 Індекс споживчих цін, відсотків 114,6 109 107,1 108,5 х 

16 Номінальна середньомісячна заробітна 
плата працівників, грн. 6542 7800 9500 10250 107,9 

17 

Номінальна середньомісячна заробітна 
плата працівників, скоригована на індекс 
споживчих  цін, відсотків  до попереднього 
року 

116,6 112,4 111,5 112,5 х 

18 Чисельність населення у віці 15-70 років, 
зайнятого економічною діяльністю, тис.чол. 986,6 995 996 998,5 100,2 

19 
Рівень зайнятості населення у віці 15-70 
років у відсотках до населення відповідної 
вікової групи, відсотків 

56,1 56,2 56,8 56,7 +0,6 в.п. 

20 

Рівень безробіття, визначений за 
методологією МОП, відсотків до 
економічно активного населення у віці від 
15 до 70 років, відсотків 

7,3 6,9 6,8 6,6 -0,1 в.п. 
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Додаток З 
Загальна статистика надання послуг Одеського Обласного ЦЗ 

(Доопрацьовано за даними Одеського Обласного центру зайнятості) 

 

Найменування послуги 

На 01.05 у порівнянні з 
минулим роком 

2018 2019 
% + (-) 

Усього мали статус протягом періоду, осіб 21 191 19 893 94 -1 298 

- з них отримали статус протягом звітного періоду, осіб 7 796 6 246 80 -1 550 

Всього отримали роботу (у т.ч. до набуття статусу 
безробітного), осіб 10 155 6 378 63 -3 777 

Працевлаштовано до набуття статусу безробітного 2 821 2 381 84 -440 

Питома вага працевлаштованих до набуття статусу 
безробітного,% 27,78 37,33 134 10 

Чисельність безробітних, які проходили профнавчання, осіб 4 476 3 790 85 -686 

Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами, осіб 62 810 52 235 83 -10 575 

- з них отримали статус безробітного, осіб 20 054 18 667 93 -1 387 

- особи, які навчаються в навчальних закладах різних типів 29 341 24 751 84 -4 590 

Чисельність  осіб, які брали участь у громадських  та інших 
роботах тимчасового характеру 4 824 3 928 81 -896 

Кількість роботодавців, які надали інформацію про вакансії 3 966 3 468 87 -498 

Кількість вакансій, одиниць 18 259 14 781 81 -3 478 

Мають статус безробітного на кінець періоду, осіб 10 774 13 460 125 2 686 

- з них отримують допомогу по безробіттю, осіб 8 257 11 251 136 2 994 

Середній розмір допомоги по безробіттю у лютому, грн. 2407 3227 134 820 

Кількість вакансій на кінець періоду, одиниць, (за формою 3-
ПН) 5 251 5 922 113 671 
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Додаток К 
Загальна статистика надання послуг Ізмаїльським МРЦЗ 

(Доопрацьовано за даними Одеського Обласного центру зайнятості) 

 

Найменування послуги 

На 01.05 у порівнянні з 
минулим роком 

2018 2019 
% + (-) 

Усього мали статус протягом періоду, осіб 868 769 89 -99 

- з них отримали статус протягом звітного періоду, осіб 380 247 65 -133 

Всього отримали роботу (у т.ч. до набуття статусу 
безробітного), осіб 520 417 80 -103 

Працевлаштовано до набуття статусу безробітного 190 272 143 82 

Питома вага працевлаштованих до набуття статусу 
безробітного,% 36,54 65,23 179 29 

Чисельність безробітних, які проходили профнавчання, осіб 285 235 82 -50 

Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами, осіб 3 287 2 330 71 -957 

- з них отримали статус безробітного, осіб 791 724 92 -67 

- особи, які навчаються в навчальних закладах різних типів 1 451 940 65 -511 

Чисельність  осіб, які брали участь у громадських  та інших 
роботах тимчасового характеру 301 277 92 -24 

Кількість роботодавців, які надали інформацію про вакансії 274 258 94 -16 

Кількість вакансій, одиниць 1 014 914 90 -100 

Мають статус безробітного на кінець періоду, осіб 384 522 136 138 

- з них отримують допомогу по безробіттю, осіб 308 451 146 143 

Середній розмір допомоги по безробіттю у лютому, грн. 2299 2725 119 426 

Кількість вакансій на кінець періоду, одиниць, (за формою 3-
ПН) 235 319 136 84 
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Додаток Л 
Загальна статистика надання послуг Білгород-Дністровським МРЦЗ 

(Доопрацьовано за даними Одеського Обласного центру зайнятості) 

 

Найменування послуги 

На 01.05 у порівнянні з 
минулим роком 

2018 2019 
% + (-) 

Усього мали статус протягом періоду, осіб 1 115 1 123 101 8 

- з них отримали статус протягом звітного періоду, осіб 367 363 99 -4 

Всього отримали роботу (у т.ч. до набуття статусу 
безробітного), осіб 406 204 50 -202 

Працевлаштовано до набуття статусу безробітного 165 91 55 -74 

Питома вага працевлаштованих до набуття статусу 
безробітного,% 40,64 44,61 110 4 

Чисельність безробітних, які проходили профнавчання, осіб 358 258 72 -100 

Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами, осіб 3 117 1 847 59 -1 270 

- з них отримали статус безробітного, осіб 1 050 1 064 101 14 

- особи, які навчаються в навчальних закладах різних 
типів 1 405 462 33 -943 

Чисельність  осіб, які брали участь у громадських  та інших 
роботах тимчасового характеру 276 291 105 15 

Кількість роботодавців, які надали інформацію про вакансії 165 133 81 -32 

Кількість вакансій, одиниць 728 509 70 -219 

Мають статус безробітного на кінець періоду, осіб 737 901 122 164 

- з них отримують допомогу по безробіттю, осіб 616 751 122 135 

Середній розмір допомоги по безробіттю у лютому, грн. 1994 2930 147 936 

Кількість вакансій на кінець періоду, одиниць, (за формою 3-
ПН) 222 171 77 -51 
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Додаток М 
Загальна статистика надання послуг Одеського МЦЗ 

(Доопрацьовано за даними Одеського Обласного центру зайнятості) 

 

Найменування послуги 

На 01.05 у порівнянні з 
минулим роком 

2018 2019 
% + (-) 

Усього мали статус протягом періоду, осіб 3 116 1 742 56 -1 374 

- з них отримали статус протягом звітного періоду, осіб 1 204 552 46 -652 

Всього отримали роботу (у т.ч. до набуття статусу 
безробітного), осіб 1 067 469 44 -598 

Працевлаштовано до набуття статусу безробітного 473 235 50 -238 

Питома вага працевлаштованих до набуття статусу 
безробітного,% 44,33 50,11 113 6 

Чисельність безробітних, які проходили профнавчання, осіб 243 125 51 -118 

Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами, осіб 13 711 6 673 49 -7 038 

- з них отримали статус безробітного, осіб 2 850 1 539 54 -1 311 

- особи, які навчаються в навчальних закладах різних 
типів 7 705 4 346 56 -3 359 

Чисельність  осіб, які брали участь у громадських  та інших 
роботах тимчасового характеру 133 25 19 -108 

Кількість роботодавців, які надали інформацію про вакансії 1 336 858 64 -478 

Кількість вакансій, одиниць 5 655 3 820 68 -1 835 

Мають статус безробітного на кінець періоду, осіб 1 920 1 179 61 -741 

- з них отримують допомогу по безробіттю, осіб 1 494 986 66 -508 

Середній розмір допомоги по безробіттю у лютому, грн. 7843 5033 64 -2 810 

Кількість вакансій на кінець періоду, одиниць, (за формою 3-
ПН) 2 725 2 222 82 -503 
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Додаток Н 
Перелік професій, які пропонують в ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» на 2019 рік 

(за якими здійснюється підготовка та перепідготовка безробітних) 

№ 
п/п Професія Ліцензований 

обсяг 
Орієнтовний період 

навчання, міс 
1 Адміністратор 70 7 
2 Бармен 70 8 

3 Виконання робіт на ПК за програмою 
користувача 30 0,5 

4 Візажист 30 5 
5 Електрогазозварник, 2 розряд 78 5,5 
6 Електромонтажник, 2-3 розряд 24 5 
7 Касир (в банку) 30 8 
8 Кондитер, 3 розряд 30 6 
9 Контролер-касир, 2р. 48 4,5 
10 Курси підприємницької діяльності 30 0,5 
11 Кухар 60 5 
12 Лицювальник-плиточник, 2 розряд 24 5 
13 Манікюрник, 2 розряд 30 3 

14 Обліковець з реєстрації бухгалтерських 
даних 30 8,5 

15 Оператор верстатів з програмним 
керуванням, 2 розряд 24 4,5 

16 Оператор котельні 2,3 розряд 54 4 
17 Офіціант, 3р. 30 4 
18 Педикюрник, 2 розряд 20 3 
19 Перукар 90 5 
20 Покоївка, 1 розряд 20 2,5 

21 Продавець непродовольчих товарів, 3 
розряд 24 5,5 

22 Продавець продовольчих товарів, 3 розряд 24 5 

23 Робітник з комплексного обслуговування й 
ремонту будинків, 2 розряд 24 5 

24 Слюсар - сантехнік, 2-3 розряд 24 5 
25 Слюсар-ремонтник, 2 розряд 24 4 
26 Столяр, 2 розряд 24 5 
27 Токар, 2 розряд 24 5,5 
28 Фрезерувальник, 2 розряд 24 3,5 
29 Швачка, 1-2 розряд 30 4 
30 Штукатур, 2-3 розряд 24 4 
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