
Попит та пропозиція 
на ринку праці 

у розрізі професій та видів діяльності 



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

Кількість вакансій, тис. од. 

Кількість зареєстрованих  
безробітних, тис. осіб 5515 

Заробітна плата у вакансіях, грн. 

2114 

522 

Кількість зареєстрованих 
безробітних 

Кількість вакансій (3-ПН) 

Кількість пропозицій 
роботи з інших джерел 

крім того: 

Зарплата у вакансіях 5118 грн. 

4,9-10,0 

10,1-13,0 

13,1-15,0 

15,1-23,1 

0,8-2,0 

2,1-3,0 

3,1-5,0 

5,1-12,6 

4339-4700 

4701--5500 

5501-6465 



За розмірами заробітної плати 

робітники з обслуговування 
устаткування 

інші види діяльності 

торгівля і послуги 

кваліфіковані робітники  
  з інструментом 

найпростіші професії 

професіонали 

фахівці 

0,9 

5,5 

4,1 

9,1 

12,5 

13,9 

14,7 

4,7  охорона здоров’я 

2,1 

2,3 

 3,4 

3,8 

4,0 

5,0 

5,7 

8,5 

9,9 

13,1 

29,6 

адміністративне та допоміжне 
обслуговування 

переробна промисловість 

освіта 

торгівля 

За видами економічної діяльності 

законодавці, службовці 

Структура вакансій (%) 
на 1 жовтня 2018 р. 

За професійними групами 

 будівництво  

фінансова  та страхова діяльність 

державне  управління й оборона 

громадське харчування 

транспорт 

постачання електроенергії, газу 

4,5 технічні службовці 

кваліфіковані працівники сільського 
господарства 

37,7%  
від 5000 до 

7000грн. 

11% 
від 

мінімальної 
до 4000 грн. 

21,1% 
від 4000 до 

5000 грн. 

17,9% 
мінімальна 

10% 
від 7000 до 
10000 грн.  

2,3%  
понад  

10000 грн. 

34,8 

4,8 

 водопостачання, каналізація 

 операції з нерухомим майном 3,1 



Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

Електромонтажник –схемник 204 

Швачка 109 

Монтер колії 61 

Водій автотранспортних засобів 56 

Кухар 54 

Підсобний робітник 50 

Прибиральник службових приміщень 47 

Продавець продовольчих товарів 42 

Прибиральник території 42 

Верстатник деревообробних верстатів 40 

Оператор автоматичних та 
напівавтоматичних ліній та установок 

40 

Бухгалтер 33 

Охоронник 31 

Продавець-консультант 30 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

Слюсар аварійно-відбудовних робіт 28 

Двірник 27 

Бармен 23 

Вихователь дошкільного закладу 20 

Бетоняр 18 

Офіціант 18 

Електромонтер з ремонту  та 
обслуговування електроустаткування 

18 

Слюсар-ремонтник 17 

Вантажник 17 

Молодша медична сестра (санітарка, 
санітарка-прибиральниця, санітарка-
буфетниця та ін.) 

16 

Робітник з комплексного обслуговування 
й ремонту будинків 

15 

Помічник вихователя 16 

Листоноша (поштар) 15 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 



Заробітна плата у вакансіях 
за професійними групами, грн. 

кваліфіковані працівники сільського 
господарства 

5951 

5458 

технічні службовці 

найпростіші професії 

4797 

4617 

5060 

5572 

5465 

4692 

4840 працівники сфери торгівлі та послуг 

професіонали 

кваліфіковані робітники з інструментом 

законодавці, службовці 

фахівці 

робітники з обслуговування устаткування 

 Область (у середньому) 

 5118 грн. 



Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим 

Назва професії 
Заробітна 

плата, 
 грн. 

 Директор (начальник, інший керівник) 
підприємства 

22000 

Фарбувальник (хімічне чищення й фарбування) 12000 

Котельник 10800 

 Начальник  виробництва 10000 

Завідувач підприємства роздрібної торгівлі 10000 

Головний технолог 10000 

Інженер-електрик 10000 

Модельєр 10000 

Механік з ремонту устаткування 10000 

 Монтажник будівельний 10000 

Муляр  10000 

Дорожньо-колійний робітник 10000 

Агент торговельний 9333 

Назва професії 
Заробітна 

плата,  
грн. 

Інспектор (пенітенціарна інспекція) 9000 

 Машиніст автовишки та автогідропідіймача 8697 

 Комплектувальник 8505 

 Касир-операціоніст 8457 

Оператор телекомунікаційних послуг 8300 

 Кореспондент 8300 

 Енергетик 8125 

Керуючий відділенням 8000 

Менеджер (управитель) 8000 

 Модельєр-конструктор 8000 

 Товарознавець 8000 

 Кодувальник 8000 

 Газозварник 8000  

 Рамник 8000 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 



39,6% 
вища 

26,7% 
Професій

но-
технічна 

33,7% 
Загальна 
середня 

За освітою 

робітники з обслуговування  
устаткування і машин 

охорона здоров”я 

працівники сфери торгівлі і послуг 

кваліфіковані робітники з інструментом 

керівники, службовці, менеджери 

фахівці 

професіонали 

4,1 

8,7 

5,2 

9,1 

11,6 

13,3 

26,1 

14,2 

9,9 

фінансова та страхова діяльність 

1,3 

1,9 

2,4 

3,0 

5,1 

5,2 

5,4 

10,2 

11,4 

11,9 

28,6 

транспорт 

сільське, лісове та рибне 
господарство 

інші види діяльності 

постачання електроенергії, газу 

За видами економічної діяльності 

кваліфіковані робітники сільського 
господарства 

Структура безробітних (%) 
на 1 жовтня 2018 р. 

За професійними групами освіта 

професійна, наукова та технічна діяльність 

Інформація та телекомунікація 

державне управління, 
 оборона 

торгівля 

переробна промисловість 

7,7 

найпростіші професії 

технічні службовці 

2,3 

будівництво 

громадське  харчування 

1,4 

5,5 
тис. 

осіб 



Назва професії 

 електромонтажник-схемник 

 вчитель загальноосвітнього навчального закладу 

 технік з обслуговування інженерно-технічних засобів 

охорони (пенітенціарна система) 

 вихователь 

 начальник відділу поштового зв'язку 

 головний державний інспектор 

 головний державний податковий ревізор-інспектор 

 інспектор кредитний 

 головний електрик 

 менеджер (управитель) 

 державний виконавець 

 кондуктор громадського транспорту 

 інженер-енергетик 

 інженер з метрології 

 інженер 

 інженер з охорони праці 

 телефоніст міжміського телефонного зв'язку 

Назва професії 

 агроном 

 лікар-педіатр 

 керівник гуртка 

 майстер 

 вихователь дошкільного навчального закладу 

 електрик дільниці 

 електромеханік 

 механік з ремонту транспорту 

 електрогазозварник 

 комплектувальник 

 асистент вихователя дошкільного навчального закладу 

 тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції) 

 оператор поштового зв'язку 

 оператор телекомунікаційних послуг 

 слюсар аварійно-відбудовних робіт 

 провідник пасажирського вагона 

 верстатник деревообробних верстатів 

 швачка 

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 


