
Попит та пропозиція 
на ринку праці 

у розрізі професій та видів діяльності 



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

Кількість вакансій, тис. од. 

Кількість зареєстрованих  
безробітних, тис. осіб 6775 

Заробітна плата у вакансіях, грн. 

1369 

475 

Кількість зареєстрованих 
безробітних 

Кількість вакансій (3-ПН) 

Кількість пропозицій 
роботи з інших джерел 

крім того: 

Зарплата у вакансіях 4795 грн. 

5,5-9,8 

11,6-14,9 

15,2-19,6 

21,3-26,6 

1,3-3,9 

2,0-2,6 

3,1-4,5 

5,1-9,7 

6040-6781 

7037-7761 

8073-12124 



За розмірами заробітної плати 

працівники сфери торгівлі та послуг 

інші види діяльності  

найпростіші професії 

кваліфіковані робітники  
  з інструментом 

робітники з обслуговування 
устаткування та машин 

професіонали 

фахівці 

3,3 

8,1 

4,2 

9,7 

11,2 

11,9 

19,4 

5,8  освіта 

2,6 

3,6 

4,0 

4,4 

5,8 

6,5 

7,5 

7,8 

10,3 

12,9 

18,8 

державне управління 

переробна промисловість 

постачання електроенергії, 
газу, пари 

торгівля, ремонт 
автотранспорту 

За видами економічної діяльності 

технічні службовці 

Структура вакансій (%) 
на 1 квітня 2018 р. 

За професійними групами 

 охорона здоров’я 

операції з нерухомим майном 

водопостачання, каналізація 

адміністративне обслуговування 

транспорт 

сільське, лісове та рибне 
господарство 

7,5 службовці, керівники 

кваліфіковані робітники сільського 
господарства 

24,9%  
від 5000 до 

7000грн. 

21,2% 
мінімальна 

31,8% 
від 4000 до 

5000 грн. 

13,2% 
від 

мінімальної 
до 4000 грн. 

7,2% 
від 7000 до 
10000 грн.  

1,7%  
понад  

10000 грн. 

24,7 

6,3 

 будівництво 

 тимчасове розміщення й організація 
громадського харчування 

3,7 



Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

Водій автотранспортних засобі 65 

Монтер колії 51 

Підсобний робітник 42 

Тракторист 37 

Продавець продовольчих товарів 32 

Слюсар аварійно-віідбудовних робіт 29 

Швачка 29 

Бухгалтер 27 

Кухар 26 

Двірник 25 

Спеціаліст державної служби 23 

Охоронник 20 

Контролер енергонагляду 20 

Робітник з комплексного обслуговування й 
ремонту будинків 

19 

Робітник з комплексного обслуговування 
сільськогосподарського виробництва 

18 

Прибиральник території 17 

Електромонтер з експлуатації розподільних 
мереж 

16 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

Прибиральник службових приміщень 15 

Начальник відділу поштового зв”язку 13 

Муляр 13 

Слюсар-ремонтник 13 

Верстатник деревообробних верстатів 13 

Машиніст електростанції пересувної 12 

Касир торговельного залу 11 

Слюсар з експлуатації та ремонту 
газового устаткування 

11 

Електромонтер  з ремонту та 
обслуговування електроустаткування 

11 

Знімач –укладальник заготовок, маси та 
готових виробів 

11 

Експедитор 10 

Бармен 10 

Продавець-консультант 10 

Оператор швацького устаткування 10 

Помічник вихователя 10 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 



Заробітна плата у вакансіях 
за професійними групами, грн. 

кваліфіковані робітники з інструментом 5207 

4843 технічні службовці 

працівники сфери 
торгівлі і послуг 

4528 

4263 

4718 

4919 

4879 

4367 

4544 

професіонали 

кваліфіковані працівники сільського 
господарства 

службовці, керівники 

робітники з обслуговування устаткування 
та машин 

найпростіші професії 

фахівці 

 Область (у середньому) 

 4795 грн. 



Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим 

Назва професії 
Заробітна 

плата, 
 грн. 

Керуючий магазином 15000 

Помічник майстра (ткацькі верстати та 
в’язальні машини) 

12000 

Електрозварник  на автоматичних та 
напівавтоматичних машинах 

11600 

Котельник 10800 

Судовий експерт 10000 

Механік-налагоджувальник 10000 

Агент торговельний 10000 

Ревізор 10000 

Закрійник 10000 

Головний державний податковий ревізор-
інспектор 

9040 

 
Газорізальник 

9000 

Назва професії 
Заробітна 

плата,  
грн. 

Муляр 8570 

Термообробник швацьких виробів 8500 

Директор підприємства 8459 

Начальник відділу 8255 

Керуючий відділенням 8000 

Модельєр-конструктор 8000 

Поліцейський (за спеціалізаціями) 8000 

Слюсар-інструментальник 7900 

Діловод 7800 

Інженер-електронік 7700 

Слюсар з ремонту рухомого складу 7500 

Столяр-верстатник 7300 

Оператор автоматичних та напівавтоматичних 
верстатів та установок 

7000 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 



35% 
вища 

27% 
Професій

но-
технічна 

38% 
Загальна 
середня 

За освітою 

робітники з обслуговування  
устаткування і машин 

охорона здоров’я  

працівники сфери торгівлі і послуг 

професіонали 

керівники, службовці, менеджери 

кваліфіковані робітники з інструментом 

кваліфіковані робітники сільського  
  господарства 

4,0 

9,7 

7,8 

10,8 

11,5 

13,8 

20,0 

14,4 

4,7 

надання інших видів послуг 

1,2 

1,6 

2,5 

2,7 

3,1 

3,5 

4,6 

13,4 

14,4 

21,0 

23,9 

громадське харчування 

торгівля 

державне управління, 
 оборона 

будівництво 

За видами економічної діяльності 

фахівці 

Структура безробітних (%) 
на 1 квітня 2018 р. 

За професійними групами транспорт 

професійна, наукова та технічна діяльність 

адміністративне та допоміжне 
обслуговування 

сільське, лісове та  
 рибне господарство 

переробна промисловість 

інші види діяльності 

8,0 

найпростіші професії 

технічні службовці 

2,2 

освіта 

фінансова та страхова діяльність 

1,2 

6,9 
тис. 

осіб 



Назва професії 

 майстер зеленого господарства 

 майстер буровий 

 майстер виробничої дільниці 

 начальник відділу поштового зв'язку 

 керівник фізичного виховання 

 синоптик 

 інженер з метрології 

 Фахівець із агрохімії та ґрунтознавства 

 лікар-офтальмолог 

 лікар-педіатр 

 лікар з ультразвукової діагностики 

 лікар-трансфузіолог 

Назва професії 

 лікар-рентгенолог 

 фахівець з публічних закупівель 

 судовий експерт 

 консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та 
інших громадських організаціях) 

 музичний оформлювач 

 технік-метеоролог 

 технік-агрометеоролог 

 електромеханік 

 технік електрозв'язку 

 технолог 

 монтер колії 

 провідник пасажирських вагонів у парках відстою вагонів 

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 


