
Міністерство освіти і науки України 

Департамент професійної освіти 

 

Професії 

загальнодержавного значення 
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Моніторинг 

потреб регіональних ринків праці 

Звернення МОН 

щодо визначення найбільш затребуваних на ринку праці професій для  

внесення змін до Переліку професій загальнодержавного значення 

 Міністерство соціальної політики; 

 Державна служба зайнятості; 

 Федерація роботодавців України; 

 Український Союз підприємців і промисловців; 

 Державний концерн «Укроборонпром»; 

 Державне агентство автомобільних доріг України; 

 ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України»; 

 Будівельна палата України;  

 Департаменти (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій,  

 Навчально-методичні (науково-методичні) центри (кабінети) професійно-технічної освіти. 
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Перелік найпоширеніших професій,  

за якими здійснюється підготовка кваліфікованих кадрів  

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

1. Кухар 

2. Електрогазозварник 

3. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 

4. Слюсар з ремонту автомобілів 

5. Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник 

6. Водій автотранспортних засобів 
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Перелік професій, найбільш 

затребуваних роботодавцями 

1. Слюсар-ремонтник 

2. Слюсар з ремонту автомобілів 

3. Водій автотранспортних засобів 

4. Електрогазозварник 

5. Кухар 

6. Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва 

7. Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування 
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Перелік професій із найбільшою кількістю 
вакансій за даними регіональних  

центрів зайнятості  
 
 
 
 
 
 
  

1. Слюсар-ремонтник- 794 осіб; 

2. Електрогазозварник  -  673 осіб; 

3. Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування – 737 осіб; 

4. Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва – 389 осіб; 

5. Кухар – 1 233 осіб; 

6. Водій автотранспортних засобів 2 864 осіб. 
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РАЗОМ:                                                                              6 690 осіб     



Перелік професій, що потребує Державне агентство 

автомобільних доріг України,  

ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» 

 Електрогазозварник 

 Машиніст навантажувальної машини 

 Машиніст автогрейдера 

 Машиніст асфальтоукладача 

 Машиніст бульдозера (будівельні роботи)  

 Машиніст дорожньо-будівельних машин 

 Машиніст екскаватора 

 Машиніст котка (самохідного) 

 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 
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Перелік професій для потреб 

 Державного концерну «Укроборонпром»  

 Електрогазозварник 

 Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 

 Оператор верстатів з програмним керуванням 

 Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 

 Слюсар з механоскладальних робіт 

 Слюсар-інструментальник 

 Слюсар-ремонтник 

 Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 

 Токар-розточувальник 
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Перелік професій для потреб 

 Будівельної палати України 

 Електрогазозварник 

 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

  Фрезерувальник 

  Водій автотранспортних засобів 

 Слюсар з ремонту автотранспортних засобів 

 Монтажник залізобетонних конструкцій 
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Зведена таблиця найбільш  

затребуваних професій  

заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти роботодавці центри зайнятості  
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Зведена таблиця найбільш  

затребуваних професій  

ДА «Автомобільні дороги України» 

 
 ДК «Укроборонпром»   Будівельної палати України 

10 



Затверджений Перелік професій 

загальнодержавного значення у 2017 р.  

                                                                    Постанова Кабінету Міністрів України  

                                                                                                                    від 16 листопада 2016 р. № 818 

Виноградар 

Бджоляр 

Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 

Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ 

Моторист бурової установки 

Тістороб 

Верстатник деревообробних верстатів 

Живописець 

Верстатник широкого профілю 

Токар 

Фрезерувальник 

Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 

Складальник корпусів металевих суден 

Монтер колії 

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 

Машиніст бурової установки (будівельні роботи) 

Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 

Помічник машиніста тепловоза 

Помічник машиніста електровоза 
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Планові показники – 5910 осіб 

0 Не виконання державного замовлення за професіями загальнодержавного значення (-1240 осіб , 20%) 

Р
А
З
О
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Пропозиції 

щодо внесення змін до Переліку професій загальнодержавного значення 

та середньорічний контингент учнів, слухачів  І курсу (2015-2017 р.р.) 

 Слюсар-ремонтник; Слюсар-інструментальник  - 2 100 осіб; 

 Електрогазозварник – 7 466 осіб; 

 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування - 366 осіб; 

 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж – 636 осіб;. 

 Машиніст дорожньо-будівельних машин  - 40 осіб; 

 Машиніст бульдозера (будівельні роботи) - 108 осіб; 

 Оператор верстатів з програмним керуванням - 533 осіб; 

 Слюсар з механоскладальних робіт - 366 осіб; 

 Машиніст екскаватора - 200 осіб. 

 

РАЗОМ:                               11 815    осіб.                                                                   
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Пропозиції щодо створення  

Навчально-практичних центрів 

за галузевим спрямуванням 

 

1. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 

2. Електрозварник ручного зварювання. Електрогазозварник 

3. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. 

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

4. Токар. Фрезерувальник. Верстатник широкого профілю. 

5.  Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та 

тракторів. Машиніст дорожньо-будівельних машин. 
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Пропозиції щодо створення Навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням за регіонами 

 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарськ
ого виробництва 

Електромонтажні 
технології 

Металообробка Зварювальне 
виробництво 

Запорізька Вінницька Волинська Дніпропетровська 

Київська Закарпатська Кіровоградська Донецька 

  Хмельницька Луганська Житомирська 

  Черкаська Львівська Полтавська 

  Чернівецька Миколаївська Рівненська 

  м. Київ Одеська Сумська 

      Тернопільська 

      Харківська 

      Херсонська 

      Чернігівська 

      Івано-Франківська 
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