
Попит та пропозиція 
на ринку праці 

у розрізі професій та видів діяльності 



Попит та пропозиція у регіональному розрізі 
на 1 лютого 2019 р. 

Кількість вакансій, тис. од. 

Кількість зареєстрованих  
безробітних, тис. осіб 6280 

Заробітна плата у вакансіях, грн. 

1334 

239 

Кількість зареєстрованих 
безробітних 

Кількість вакансій (3-ПН) 

Кількість пропозицій 
роботи з інших джерел 

крім того: 

Зарплата у вакансіях 5666 грн. 

4,7-10,0 

10,1-13,0 

13,1-20,0 

20,1-26,4 

0,8-2,0 

2,1-4,0 

4,1-8,4 

4706-5500 

5501-6000 

6001-7104 



За розмірами заробітної плати 

працівники сфери торгівлі 

інші види діяльності 

робітники з обслуговування машин 

кваліфіковані робітники  
  з інструментом 

найпростіші професії 

професіонали 

фахівці 

1,8 

8,5 

4,9 

11,0 

11,6 

12,4 

13,1 

4,9  постачання електроенергії, газу, 
пари 

1,9 

2,3 

 3,5 

3,6 

4,0 

5,3 

5,6 

9,7 

11,4 

16,6 

23,5 

охорона здоров’я 

переробна промисловість 

освіта 

торгівля 

За видами економічної діяльності 

технічні службовці 

Структура вакансій (%) 
на 1 лютого 2019 р. 

За професійними групами 

 сільське, лісове та рибне 
господарство 

громадське харчування 

водопостачання, каналізація 

будівництво 

транспорт 

державне управління й оборона 

6,0 законодавці, службовці 

кваліфіковані працівники сільського  
господарства 

30,2%  
від 5001 до 

7000грн. 

34,4% 
від 

мінімальної 
до 5000 грн. 

4,7%  
понад  

10000 грн.  
18,4% 

мінімальна 

12,3% 
від 7001 до 
10000 грн.  

30,0 

5,3 

 діяльність у сфері адміністративного 
обслуговування 
  професійна, наукова та технічна 
діяльність 

2,4 



Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

Монтер колії 60 

Швачка 50 

Електромонтажник-схемник 47 

Продавець продовольчих товарів 35 

Підсобний робітник 34 

Водій автотранспортних засобів 33 

Двірник 30 

Слюсар з експлуатації та ремонту газового 
устаткування 

27 

Слюсар аварійно-відбудовних робіт 26 

Кухар 25 

Прибиральник службових приміщень 21 

Бухгалтер 20 

Охоронник 20 

Контролер електронагляду 19 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

Прасувальник 18 

Вихователь дошкільного навчального 
закладу 

17 

Верстатник деревообробних верстатів 16 

Робітник з комплексного обслуговування 
сільськогосподарського виробництва 

13 

Спеціаліст державної служби 12 

Машиніст електростанції пересувної 12 

Офіціант 11 

Фармацевт 11 

Касир (в банку) 11 

Вихователь 10 

Помічник вихователя 10 

Слюсар-сантехнік 10 

Оператор швацького устаткування 10 

Елетрогазозварник 10 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 



Заробітна плата у вакансіях 
за професійними групами, грн. 

законодавці, службовці 

6664 

5151 

робітники з обслуговування устаткування 

працівники сфери торгівлі та  
послуг 

4916 

4491 

5008 

6420 

6065 

4790 

4920 
кваліфіковані робітники сільського, рибного та 
лісового господарства 

найпростіші професії 

фахівці 

кваліфіковані робітники з 
інструментом 

професіонали 

технічні службовці 

 Область  
(у середньому) 

 5666 грн. 



Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим 

Назва професії 
Заробітна 

плата, 
 грн. 

Директор (начальник, інший керівник) 
підприємства 

16217 

Оператор телекомунікаційних послуг 13900 

Директор виконавчий 13000 

Котельник 10800 

Електромонтажник-схемник 10500 

Модельєр  10000 

Технік-електрик 10000 

Технік-технолог з виробництва меблів 10000 

Апаратник змішування 10000 

Машиніст крана автомобільного 10000 

Машиніст автовишки та автогідропідіймача 10000 

Слюсар аварійно-відбудовних робіт 9381 

 заступник директора 9276 

Назва професії 
Заробітна 

плата,  
грн. 

Начальник виробництва 9000 

Головний механік 8801 

Комплектувальник 8694 

Вентельовий гідравлічного преса 8500 

Водій тролейбуса 8412 

Кореспондент 8300 

Садчик 8300 

Економіст 8300 

Начальник управління 8000 

Енергетик 8000 

Оператор птахофабрик та механізованих ферм 8000 

Газозварник 8000 

Закрійник 8000 

Фрезерувальник 8000 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 



36,9% 
вища 

26,9% 
професій

но-
технічна 

36,2% 
загальна 
середня 

За освітою 

робітники з обслуговування  
устакування 

будівництво 

працівники сфери торгівлі 

фахівці 

законодавці, керівники, менеджери 
 

кваліфіковані робітники з інструментом 

кваліфіковані робітники сільського 
господарства 

4,7 

9,5 

7,9 

10,3 

11,8 

12,6 

20,5 

13,7 

11,0 

добувна промисловість 

1,2 

1,4 

2,2 

2,4 

3,7 

3,9 

5,2 

11,7 

13,3 

20,1 

20,6 

освіта 

інші види діяльності 

державне управління й 
оборона 

охорона здоров’я 

За видами економічної діяльності 

професіонали 

Структура безробітних (%) 
на 1 лютого 2019 р. 

За професійними групами транспорт  

професійна, наукова та технічна діяльність 

надання інших видів послуг 

сільське, лісове та 
рибне господарство 

переробна промисловість 

торгівля 

9,0 

найпростіші професії 

технічні службовці 

2,1 

громадське харчування 

фінансова та страхова діяльність 

1,2 

6,3 
тис. 

осіб 



Назва професії 

 електромонтажник-схемник 

 машиніст електростанції пересувної 

 оператор швацького устаткування 

 синоптик 

 інженер з проектно-кошторисної роботи 

 інженер-проектувальник (цивільне будівництво) 

 інженер із світлотехнічного та електротехнічного 

забезпечення польотів 

 інженер-енергетик 

 інженер з охорони праці 

 зоотехнік 

 лікар-психолог 

 лікар-трансфузіолог 

 лікар-рентгенолог 

 викладач професійного навчально-виховного закладу 

 вихователь дошкільного навчального закладу 

 педагог соціальний 

 педагог-організатор 

Назва професії 

 бібліограф 

 дизайнер графічних робіт 

 керівник музичний 

 технік-метеоролог 

 електрик дільниці 

 механік з ремонту транспорту 

 технік з обслуговування інженерно-технічних засобів 

охорони (пенітенціарна система) 

 слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

 асистент вихователя дошкільного навчального закладу 

 оператор поштового зв'язку 

 оператор телекомунікаційних послуг 

 слюсар аварійно-відбудовних робіт 

 пожежний-рятувальник 

 озеленювач 

 монтер колії 

 слюсар-сантехнік 

 ремонтник штучних споруд 

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 


