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Ринок праці Волинської області 

У 2018 року статус безробітного мали 27 544 особи. 

Міські жителі  

Жителі 
сільської 
місцевості 

58,5% 41,5% 



Ринок праці Волинської області 

За сприяння служби зайнятості жителі сільської місцевості 

Знайшли роботу:                                    11 354 особи (41,3%); 
 
Здобули нову професію:                      2 089 осіб (56,6%); 
 
Працевлаштовані тимчасово:             3 625 осіб (49,3%); 
 
Скористались послугами   
з професійної орієнтації:                     11 247 осіб (41,6%) 



Сприяння тимчасовій зайнятості 
Протягом 2018 року 2 135 сільських  мешканців  

були працевлаштовані на роботи  
тимчасового характеру 

 

Горохівський район: 
 - ТЗОВ «Бистровиця» - 36 осіб; 
- ПОСП ім. Шевченка – 47 осіб; 
- СФГ «Зоря» - 23 особи; 
- ПП «Люкс» - 60 осіб; 

 
Іваничівський район: 
- ДП Агрофірма Луга-Нова ПП 
«Універсал» - 35 осіб; 
 
Ківерцівський район: 
- СФГ «Золота нива» - 63 особи; 
- СГВК ім. Шевченка – 46 особи; 

 

Рожищенський район: 
- СВК «Зоря» - 25 осіб; 
- СВК Ватутіна  - 43 особи; 

 
Володимир-Волинський район: 
- ТЗОВ « РВПГ МІТ» 
(вирощування смородини) - 40 
осіб; 
 
Ратнівський район: 
- СВК «Україна» - 24; 
- СТОВ «Ратнівський аграрій» - 36 
осіб. 



На замовлення роботодавців області здійснено 
професійне навчання 3689 безробітних осіб, 

 з них 2 089 осіб (56,6%) – жителі сільської місцевості. 

 
На курсах цільового призначення до початку весняно-польових 
робіт на замовлення сільськогосподарських підприємств області 
навчили більше 150 безробітних за напрямками: 
 
 Дотримання безпечного ведення робіт на підприємствах 

сільськогосподарської галузі та сучасних технологій вирощування 
плодоовочевих культур;  

 Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур; 
 Сучасні технології вирощування та збирання плодово-ягідних та 

овочевих культур;  
 Сучасні технології підготовки насіння та захисту посівів на 

підприємствах АПК.  

Професійне навчання  
для потреб сільського господарства 



Для  сільськогосподарського фермерського господарства «Золота 

нива» (Ківерці) за напрямком «Безпечне ведення робіт на плодоовочевих 

переробних підприємствах» навчили 28 осіб.  

Стажування безпосередньо на робочому місці (від 2 тижнів до 3 міс.) 

проходили майже 200 осіб на посадах: слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування,  робітник фермерського 

господарства, дояр, тваринник, агроном, інженер-землевпорядник, технік-

механік та інші.  

Професійне навчання для  
потреб сільського господарства 

Здобули нову професію 
«Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 

виробництва»  37  осіб на 
замовлення роботодавців 

Горохівського, 
Ківерцівського та 

Ранівського районів  
 

Видано 6 ваучерів на 
навчання за професією 
«тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 
виробництва», 

 які навчаються на базі 
Колківського ВПУ  



Можливості підготовки кадрів  
для сільського господарства за професіями: 

 
 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 

категорії А1, А2, В1, Д1, Е1,Е2, G1, G2 (термін навч. від 1,5 міс. до 5 
міс.); 

 плодоовочівник ( 3 міс.); 
 робітник фермерського господарства (10 міс.); 
 тваринник 3 розряд (3 міс.) 
    Курси цільового призначення – більше 20 напрямків. 

Професійне навчання для потреб  
сільського господарства. 
 Перспективи у 2019 році 

 

На замовлення сільськогосподарських фірм ТОВ «Волинь нова», 

ТзОВ «Горохів-насіння», ПОСП ім. Шевченка, ТзОВ «Волинь 

Агроцентр», ПП «Макс КОМ» 29 січня 16 безробітних підвищують 

кваліфікацію тракториста-машиніста сільськогосподарського 

виробництва категорії А2 (великогабаритні потужні трактори) 

 

Навчання для сільськогосподарських підприємств вже розпочато 



Роботодавці, які здійснюють діяльність в галузі сілького 

господарства, отримали  компенсацію ЄВ:  ТзОВ «П’ятидні»,   

«Велес –М», ФГ «Мартріросяна», СТзОВ  ім. Лесі Українки,                            

ТОВ «Руслан Агро»,  ФГ «Арабіс Агро» та ін. 

Фінансова підтримка –  
компенсація єдиного внеску роботодавцям 

Протягом  2018 року  
10 роботодавців 

отримали  
компенсацію ЄВ                                               

за працевлаштування 
29 безробітних  



  

 

 

 

Відзнято 502 відеорезюме 

безробітних жителів сільської 

місцевості,  

з яких: працевлаштовано 221 

особу (44,1%); 

15 осіб (3%) направлені на 

громадські роботи та інші 

роботи тимчасового характеру; 

 5 осіб направлені на 

стажування  

Інноваційні сервіси для пошуку  
роботи та підбору персоналу 

Проведено 372 онлайн-
співбесіди для підбору 

роботи жителям сільської 
місцевості, з яких: 

працевлаштовано 177 осіб 
(45,6%); 

направлено на громадські 
роботи та інші роботи 

тимчасового характеру – 53 
особу (14,3%); 

направлено на стажування 
– 12 осіб 
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Співпраця з компанією «Укрмілкінвест» 

Інформування про можливості участі у проекті створення сімейних 
молочних ферм за  фінансової, консультативної  підтримки та 
забезпечення збуту. 

Проведена 21 зустріч з 412 сільськими жителями, головами ОТГ, 
фермерськими господарствами. 

Як результат, 22 лютого 2019 року відбулась економічна екскурсія для 
25 сільських жителів, які виявили бажання відвідати успішні сімейні 
молочні ферми у Дубенському районі Рівненської області, щоб  
ознайомитись з сучасними технологіями молочного тваринництва. 



Дякую за увагу! 

Шукайте нас на  
facebook.com/ 
Волинський обласний центр зайнятості 


