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РОЗГЛЯД АНАЛОГІВ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОШУКУ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

 
Десяток років тому основними засобами для працевлаштування були газети і журнали. Сьогодні,  крім газет 

і журналів, основним та ефективним інструментом для пошуку роботи є Інтернет. 

На сьогодні існують різні вебсайти, що допомагають у здійсненні працевлаштування. Вони дають доступ до 

бази з вакансіями та резюме і оснащені необхідними інструментами для роботи з цією базою. Розглянемо 

найбільш відомі. 

Так, наприклад, сайт пошуку роботи «work.ua»[1] – найбільший в Україні сайт для пошуку співробітників. 

Дана платформа має розширену систему пошуку вакансії за категоріями, містами, компаніями, посадами, яка 

дозволяє швидко отримувати результати, що максимально відповідають введеному запиту. На сайті 

запропонована зручна форма додавання резюме, яка дозволяє кожному, хто шукає роботу, вірно презентувати 

себе роботодавцю. Є можливість перегляду новин та статей, що стосуються сфери працевлаштування.  

Якщо користувач перейде до вкладки «Роботодавцю», він матиме можливість переглянути наявні резюме за 

категоріями або містами. За необхідності може розмістити власну вакансію. 
Щодо зручності цієї платформи для студента, то в пошуку вакансії користувач може натиснути на посилання 

«Робота для студента», щоб побачити вакансії, що створені для пошуку працівника-студента, проте у більшості 

вакансій вказано, що необхідний досвід роботи для працівника від 1 року. Спеціальних модулів сайту для пошуку 

робочого місця студентами без досвіду роботи – немає. 

У той же час, багато людей щомісяця, щоб знайти роботу відвідують вебсайт «rabota.ua»[2], а провідні 

компанії України розміщують свої вакансії і знаходять співробітників. Rabota.ua - перший сайт з пошуку пер-

соналу, який 22 роки тому почав працювати на просторах українського інтернету. 75% українських інтернет-

користувачів вибирають саме цей майданчик для пошуку роботи (за даними дослідження TNS)[3].  

На даному сайті доступні всі стандартні функції – заповнення анкети, сортування вакансій по категоріях, даті 

розміщення і вибору ре-гіону. Для спрощення процесу розробники передбачили наявність логотипів відомих 

компаній на головній сторінці. Завдяки цьому вакансію саме на потрібну посаду буде знайдено ще швидше. 
Для пошуку роботи студентами реалізований модуль «Робота для студентів», який надає можливість 

перегляду попередньо відібраних вакансій, а також пошуку з фільтрами по цих вакансіях. 

Вищезгаданий вебсайт надає статистику по Україні про розподіл зарплати (за вакансіями та резюме); про 

середню заробітну плату; про кількість вакансій та активних кандидатів; про пропозиції компаній окрім зарплати, 

такі як бонуси, розташування офісу, знижки для працівників тощо; про топові сфери та професії ринку праці. 

Розглянувши наявні  аналоги  пошуку роботи для студентів, було визначено необхідні модулі, які має містити 

проєктований програмний продукт:  

- пошук вакансії: за категорією, за містом, за посадою;  

- пошук резюме: за категорією, за містом, за посадою; 

- статистика по сайту: по зарплаті, по кількостях вакансій та резюме, топ професій; 

- реєстрація: студенту та роботодавцю; 
- додати: вакансію (для роботодавця), резюме (для студента); 

- підбір вакансій під резюме студента; 

- можливість відгукнутись на вакансію та резюме. 

Отже, розгляд даної предметної області показав, що наявні аналоги вебсайтів є недостатньо ефективними 

платформами для пошуку роботи студентами, оскільки їх цільовою аудиторією є люди з досвідом роботи та 

роботодавці, що зорієнтовані на таких працівників. 

З огляду на проведений аналіз та порівняння наявних аналогів можна зробити висновок, що розроблювана 

веб-орієнтована система повинна містити аналогічний функціонал сайту, проте бути в повній мірі зорієнтованою 

на потреби студентів та роботодавців, які мають можливість і бажання їх працевлаштувати. 
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