
 
 
 

 

“Як забезпечити можливості в 
містах України для реалізації 

мешканців громад” 

Людмила Мозгова,  
аналітик Аналітичного центру 
Асоціації міст України,  
кандидат педагогічних наук 



 

 

 

 

 
Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” - це  захист 

законних прав та інтересів членів АМУ в органах державної влади та підтримка й розвиток 
місцевого самоврядування в Україні 

 
представляє та захищає інтереси міст у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів та інших органах 
центральної влади, будуючи платформу для діалогу 

розробляє законопроєкти та інші нормативні акти, що стосуються життєдіяльності міст та ОТГ 

розробляє пропозиції щодо внесення змін до законодавчої бази місцевого самоврядування та 
управління на місцях 

надає інформаційну, організаційну та консультативно-експертну допомогу містам-членам АМУ 

Об’єднує 781 громаду (з них 342 ОТГ) і працює в Україні вже 
27 рік 

налагоджує зв'язки з іноземними та міжнародними організаціями, чия діяльність спрямована на 
вирішення проблем місцевого самоврядування 



 

 

 

 

17,8% (3,2 млн) населення виїхало працювати за кордон 

Топ 5 країн: Польща, Італія, Німеччина,Чехія, Іспанія 

17% працює без офіційного працевлаштування 

*За матеріалами https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalo-zarobitky-kordon-ostanni-
chotyry-roky 

https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalo-zarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky
https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalo-zarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky
https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalo-zarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky
https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalo-zarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky
https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalo-zarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky
https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalo-zarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky
https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalo-zarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky
https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalo-zarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky
https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalo-zarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky
https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalo-zarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky
https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalo-zarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky
https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalo-zarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky
https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalo-zarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky
https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalo-zarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky
https://www.slovoidilo.ua/2019/01/11/infografika/suspilstvo/skilky-ukrayincziv-vyyixalo-zarobitky-kordon-ostanni-chotyry-roky


 

 

 

 

27% кваліфікована 
робота за 

спеціальністю 

17% будівництво 

14% сільське 
господарство 16% хатня робота 

10% готельний 
бізнес 



 

 

 

 



 

 

 

 

Є: 
Претендент обирає 

роботодавця, причому 
попит на кандидатів 

перевищує пропозицію і 
при цьому зберігається 

високий відсоток 
безробіття 

Має бути: 
Роботодавець 

відбирає персонал 
Претенденти не 

витрачають час на 
пошук роботи 

 
 
 

 

Шляхи досягнення 
балансу: 

Створення соціальних ліфтів 
для мешканців громад 
(освіта протягом життя) 

+ 
Створення баз для відбору 
роботодавцем персоналу 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Необхідністю перекваліфіковувати 
та перенавчати безробітних 

Недосконалістю інструментів 
встановлення відповідності потреб 
роботодавців до запитів 
працівників 

Негнучкістю закладів інституційної 
освіти (одержання ліцензії на нову 
професію є  тривалим процесом і 
не задовольняє ринок праці) 

Низькою мотивацією до навчання 
за умови негнучкого графіку 

Економія соціальних виплат та зростання 
надходжень ПДФО до місцевих бюджетів 

Економія часу роботодавців на пошук 
працівника, а працівників - на пошук 
найбільш актуальних їхнім здібностям та 
компетенціям вакансій 

Гнучка освіта, що дозволяє надати 
комплекс неспеціалізованих, 
надпрофесійних навичок (soft skills), які 
відповідають за успішну участь у 
робочому процесі, високу продуктивність 

Часткова зайнятість та життєві обставини 
визначають актуальним гнучкий графік 
навчання, темп та інтенсивність здобуття 
освіти протягом життя 



 

 

 

 

 
 

Міські, селищні та сільські ради своїм рішенням мають право 
утворювати комунальні установи та затверджувати соціальні 

програми, спрямовані на захист та розвиток мешканців.  
Так, можуть бути створені центри освіти громади   

 
 
 
 
 

Фінансування таких центрів може здійснюватись із багатоканальних джерел: 

Місцевих бюджетів Роботодавців Замовників освітніх 
послуг /здобувачів 

освіти 

Грантові та інші кошти, не заборонені 
законодавством 



 

 

 

 

Надання освітніх 
послуг 

Гарантування 
соціальних ліфтів 

Майданчик для дискусій 
та зустрічей 

Центр прийняття партисипативних рішень 
громади 



 

 

 

 



 

 

 

 

м. Київ (Освітній хаб) 
 



 

 

 

 

м. Вінниця (Місто змістів) 
 



 

 

 

 

м. Маріуполь (Halabuda)  
 



 

 

 

 

м. Херсон (ART-hub)  
 



 

 

 

 

м. Черкаси (The Нub 700)  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

дискутують; 

навчаються та набувають компетентностей; 

обмінюються досвідом; 

долучаються до місцевих процесів прийняття 
рішень;  
  
генерують ідеї, соціальні інновації та проєкти та 
отримують підтримку у їх реалізації. 
 

роботодавці та працівники знаходять один одного; 



 

 

 

 

 
 
 

ВА ОМС “Асоціація міст України” 
вул. Січових Стрільців, 73, 11-12 поверхи, 

м. Київ,  04053 
380 44 486 28 78 /тел./факс/приймальня/ 
380 44 486 30 82 /Аналітичний центр АМУ/ 
e-mail: info@auc.org.ua 
Прес-служба: press@auc.org.ua 
е-mail аналітика: mozgova@auc.org.ua 
Галузева платформа: 
http://www.auc.org.ua/galuz/osvita 
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