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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ 

 

По всій території України, в центрах зайнятості, впроваджено Єдину технологію обслуговування незайнятого 

населення. А інструментом для її інформаційного супроводу стала Єдина інформаційно-аналітична система (далі 

ЄІАС(.NET)). 
Застосування системи ЄІАС забезпечує підвищення якості послуг, що надаються незайнятим громадянам і 

роботодавцям, за рахунок оптимізації процедур і операцій, які виконують спеціалісти центрів зайнятості, та 

збільшення часу на безпосередню роботу із клієнтами. Цей додатковий ресурс з’являється тому, що ЄІАС 

виконує опрацювання всієї статистичної інформації, нарахування допомоги по безробіттю тощо. 

До основних функцій ЄІАС належать [1]: інформаційний супровід прийому клієнтів у центрі зайнятості; 

інформаційне забезпечення застосування засобів активної підтримки безробітних (професійне навчання, 

профорієнтація, семінари з пошуку роботи тощо); інформаційно-методичне забезпечення надання 

профорієнтаційних послуг клієнтам; пошук інформації про вакансії, що можуть зацікавити клієнта; підбор 

інформації про навчальні заклади, що здійснюють професійне навчання населення; нарахування всіх видів 

матеріального забезпечення безробітних; підбір персоналу на замовлення роботодавців; аналіз за даними 

параметрами статистичної інформації про ринок праці. 
Єдина інформаційно-аналітична система державної служби зайнятості України спрямована на створення 

єдиного інформаційного середовища у сфері ринку праці. ЄІАС(.NET) має загальний банк даних про 

підприємства, вільні робочі місця та вакантні посади, про шукачів роботи з зазначенням їх професійно-

кваліфікаційного складу, резюме шукачів роботи, в тому числі не зареєстрованих у центрах зайнятості, про 

навчальні заклади, на базі яких може здійснюватися професійне навчання безробітних громадян, у тому числі за 

направленням центрів зайнятості [3].  

Система ЄІАС(.NET) й інші цифрові технології надання послуг та отримання інформації дають змогу 

автоматизувати добір роботи та претендентів на заміщення вакансій, зокрема і без присутності клієнта в центрі 

зайнятості та застосувати за бажанням клієнта СМС-сервіс розсилки інформації про підібрану роботу. 

Як нововведення було розроблено і запропоновано новий комплексний підхід не тільки для громадян, а й для 

усіх зацікавлених сторін (органів державної влади, місцевого самоврядування, Служби зайнятості, працедавців, 
працівників та безробітних). І цей підхід може бути реалізований через додаток до цифрової платформи «Дія» 

під назвою «ДІЯ: Е-робота» [2, 3]. 

«Е-робота» є комплексною системою, в загальний функціонал якої включені алгоритми з елементами 

штучного інтелекту, тому вона може здійснювати більш широкий пошук у мережі Інтернет з мульти-

компонентними пошуковими запитами (вік, стать, бажана зарплата, досвід роботи, основні обов’язки, навички, 

отримані свідоцтва тощо) і видавати не просто необхідну вакансію, а й пропозиції щодо того, які кроки потрібно 

зробити для отримання кращої пропозиції на ринку праці. До додатку включений функціонал запуску 

інтерактивного бота, який і буде виконувати функції наставника-порадника. У [3] детально описано загальний 

принцип роботи системи та розширений функціонал додатку «Е-робота» для різних користувачів. 
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