
Попит та пропозиція 
на ринку праці 

у розрізі професій та видів діяльності 



Попит та пропозиція у регіональному розрізі 
на 1 січня 2018 р. 

Кількість вакансій, тис. од. 

Кількість зареєстрованих  
безробітних, тис. осіб 6616 осіб 

Заробітна плата у вакансіях, грн. 

1218 од. 

303од. 

Кількість зареєстрованих 
безробітних 

Кількість вакансій (3-ПН) 

Кількість пропозицій 
роботи з інших джерел 

крім того: 

Зарплата у вакансіях 4300 грн. 

5,2-9,2 

10,9-14,6 

17,4-20,3 

21,7-27,4 

0,2-1,0 

1,1-2,0 

2,2-3,5 

4,5-6,6 

3754– 4 100 

4205– 4 789 

5167– 5884 



За розмірами заробітної плати 

працівники сфери торгівлі і послуг 

водопостачання, каналізація  

найпростіші професії 

кваліфіковані робітники  
  з інструментом 

робітники з обслуговування 
устаткування та машин 

законодавці, службовці  

фахівці 

0,8 

6,2 

4,4 

9,0 

14,0 

14,7 

15,8 

4,9  адміністративне обслуговування 

1,1 

1,4 

2,0 

2,7 

4,4 

5,8 

7,4 

8,9 

12,9 

14,9 

19,3 

освіта 

переробна промисловість 

постачання електроенергії, 
газу 

Торгівля, ремонт 
автотраспртних засобів 

За видами економічної діяльності 

технічні службовці 

Структура вакансій (%) 
на 1 січня 2018р. 

За професійними групами 

 громадське харчування 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 

операції з нерухомим майном 

професійна і наукова діяльність 

транспорт 

Іохорона здоров”я 

6,1 професіонали 

кваліфіковані робітники сільського 
господарства 

29,0 

5,4 

будівництво 

Фінансова та страхова діяльність 1,5 28,4% 

22,9% 21,7% 

13,9% 

8,1% 5% 
3200 грн. 

3200 - 4000 грн. 

400-5000 грн. 

5000-6000 грн. 

6000-7000 грн. 

більше 7000 грн. 



Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

оператор котельні 1163 

 водій автотранспортних засобів 598 

 підсобний робітник 584 

продавець продовольчих товарів 317 

прибиральник службових приміщень 287 

 кухар 256 

 швачка 243 

 бухгалтер 226 

 охороник 199 

листоноша 173 

 верстатник деревообробних верстатів 168 

 прасувальник 167 

 молодша медична сестра 150 

 монтер колії 145 

 сестра медична 145 

 продавець непродовольчих товарів 136 

 сторож 116 

вантажник 113 

 двірник 100 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

Електрогазозварник 99 

слюсар—ремонтник 98 

 прибиральник території 94 

 помічник вихователя 94 

 кухонний робітник 91 

 контролер електронагляду 89 

 робітник з комплексного обслуговування 
будинків 

83 

 слюсар аварійно-відбудовних робіт 73 

машиніст екскаватора 64 

 начальник відділу поштового зв»язку 64 

 інженер 62 

офіціант 62 

комірник 58 

 електромонтер 57 

 машиніст електростанції пересувної 49 

 бармен 49 

 електромонтер з експлуатації 
розподільних мереж 

47 

 ремонтник штучних споруд 36 

 слюсар-сантехнік 36 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 



Заробітна плата у вакансіях 
за професійними групами, грн. 

професіонали 5186 

4418 робітники з обслуговування 
 устаткування та машин 

працівники сфери торгівлі 

3752 

3633 

4348 

4611 

4549 

3711 

3956 

кваліфіковані робітники  
 сільського господарства 

найпростіші професії 

кваліфіковані робітники з інструментом 

законодавці, службовці, керівники 

технічні службовці 

фахівці 

Область (у середньому) 

 4300 грн. 



Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим 

Назва професії 
Заробітна 

плата, 
 грн. 

генеральний директор 43 000 

директор фінансовий 22730 

помічник майстра (ткацькі верстати та 
в»язальні машини) 

12000 

електрозварник на автоматичних та 
напівавтоматичних машинах 

11600 

котельник 10800 

агент торговий 10000 

закрійник 10000 

судовий експерт 9636 

газорізальник 9000 

снувальник 9000 

механік 8650 

водій тролейбуса 8412 

начальник відділу 8255 

керуючий відділом 8 000 

Назва професії 
Заробітна 

плата,  
грн. 

слюсар-інструментальник 7900 

інженер-електронік 7700 

головний бухгалтер 7521 

розмітник 7000 

токар-карусельник 7000 

начальник господарства складського 6950 

начальник відділу підготовки кадрів 6950 

інженер-технолог 6733 

начальник ідальні 6570 

головний економіст 6535 

коваль на молотах і пресах 6500 

поліцейський (за спеціалізаціями) 6500 

верстатник лущильного верстата 6500 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 



За освітою 

робітники з обслуговування машин 

охорона здоров»я 

працівники сфери торгівлі та послуг 

фахівці 

службовці та керівники 

робітники з інструментом 

робітники сільського, лісового та 
рибного господарства 

4,1 

9,7 

7,9 

11,2 

11,7 

13,6 

19,0 

14,6 

12,8 

адміністративне обслуговування 

0,9 

1,1 

2,3 

2,4 

2,9 

3,1 

4,0 

13,4 

13,5 

20,1 

20,2 

освіта 

Інші види  

державне управління, 
 оборона 

будівництво 

За видами економічної діяльності 

професіонали 

Структура безробітних (%) 
на 1 січня 2018р. 

За професійними групами транспорт 

професійна, наукова та технічна діяльність 

постачання електроенергії, газу 

сільське, лісове та  
 рибне господарство 

переробна промисловість 

торгівля та послуги 

8,3 

найпростіші професії 

технічні службовці 

2,2 

організація громадського харчування 

фінансова та страхова діяльність 

1,1 

35,5% 

27,7% 

36,8% 
вища 

професійно-технічна 

загальна середня 

6616 осіб 



Назва професіїголовний енергетик 

начальник цеху 

головний енергетик 

начальник відділу поштового зв»язку 
 

менеджер (управитель) 

керівник структурного підрозділу 

 лікарі 

 вчитель загальноосвітнього навчального закладу 

сестра медична 
 

 касир торговельного залу 

 оператор поштового зв'язку 

 електромонтажник-схемник 

 слюсар-ремонтник 

Назва професії 

 продавець-консультант 

 молодша медична сестра 

 провідник пасажирських вагонів 

вязальник схемних джгутів, кабелів  

 водій автотранспортних засобів 

 оператор, машиніст котельні 

 двірник 

 укладальник-пакувальник 

 прибиральник територій 

садовод 

озеленювач 

оператор інкубаторно-птахівничої станції 

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 


