
Попит та пропозиція 
на ринку праці 

у розрізі професій та видів діяльності 



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

Кількість вакансій, тис. од. 

Кількість зареєстрованих  
безробітних, тис. осіб 4562 

Заробітна плата у вакансіях, грн. 

2267 

457 

Кількість зареєстрованих 
безробітних 

Кількість вакансій (3-ПН) 

Кількість пропозицій 
роботи з інших джерел 

крім того: 

Зарплата у вакансіях 5040 грн. 

4,4-10,0 

10,1-13,0 

13,1-15,0 

15,1-22,6 

0,9-2,0 

2,1-3,0 

3,1-5,0 

5,1-12,3 

4246-4700 

4701--5500 

5501-6502 



За розмірами заробітної плати 

працівники сфери торгівлі 

найпростіші професії 

кваліфіковані робітники  
  з інструментом 

робітники з обслуговування машин 

професіонали 

фахівці 

1,2 

5,8 

3,8 

7,9 

10,6 

13,6 

21,8 

За видами економічної діяльності 

законодавці, службовці 

Структура вакансій (%) 
на 1 листопада 2018 р. 

За професійними групами 

4,2 технічні службовці 

кваліфіковані працівники сільського 
господарства 

34,1%  
від 5000 до 

7000грн. 
10,7% 

від 
мінімальної 
до 4000 грн. 23,6% 

від 4000 до 
5000 грн. 

20,4% 
мінімальна 

8,8% 
від 7000 до 
10000 грн.  

2,4%  
понад  

10000 грн. 

31,1 27,2 

12,6 

10,7 

9,6 

8,1 

4,5 

4,5 

4,0 

3,7 

3,2 

3,0 

2,8 

2,2 

2,1 

1,8 

переробна 
промисловість 

освіта 

транспорт 

постачання 
електроенергії,газу 

торгівля 

державне управління й 
оборона 

охорона здоров’я 

будівництво 

діяльність у сфері 
адміністративного обслуговування 

громадське харчування 

інші види діяльності 

операції з нерухомим майном 

водопостачання, каналізація 

фінансова та страхова діяльність 

сільське, лісове та рибне 
господарство 



Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

Оператор котельні 197 

Електромонтажник – схемник 163 

Швачка 97 

Водій автотранспортних засобів 60 

Монтер колії 60 

Підсобний робітник 54 

Верстатник деревообробних верстатів 50 

Прибиральник службових приміщень 50 

Кухар 49 

Продавець продовольчих товарів 37 

Оператор автоматичних та 
напівавтоматичних верстатів та установок 

36 

Бухгалтер 35 

Прибиральник територій 35 

Охоронник 32 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

Машиніст (кочегар) котельні 28 

Двірник 28 

Слюсар аварійно-відбудовних робіт 27 

Бармен 21 

Листоноша (поштар) 18 

Продавець0консультант 17 

Електромонтер з ремонту  та 
обслуговування електроустаткування 

17 

Слюсар-ремонтник 15 

Опалювач 15 

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

15 

Робітник з комплексного обслуговування 
й ремонту будинків 

14 

Бетоняр 14 

Вантажник 14 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 



Заробітна плата у вакансіях 
за професійними групами, грн. 

законодавці, службовці 

6263 

5351 

кваліфіковані робітники з інструментом 

найпростіші професії 

4682 

4497 

4916 

5581 

5456 

4669 

4851 фахівці 

працівники сфери торгівлі та    
  послуг 

технічні службовці 

кваліфіковані працівники    
  сільського господарства 

професіонали 

робітники з обслуговування устаткування 

 Область  
(у середньому) 

 5040 грн. 



Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим 

Назва професії 
Заробітна 

плата, 
 грн. 

Фарбувальник (хімічне чищення й фарбування) 12000 

Котельник 10800 

Представник торговельний 10000 

Головний технолог 10000 

Інженер-електрик 10000 

Модельєр 10000 

Механік з ремонту устаткування 10000 

 Монтажник будівельний 10000 

Муляр  10000 

Дорожньо-колійний робітник 10000 

Машиніст крана автомобільного 10000 

Інспектор (пенітенціарна інспекція) 9000 

 Касир-операціоніст 8840 

Назва професії 
Заробітна 

плата,  
грн. 

Оператор телекомунікаційних послуг 8300 

 Кореспондент 8300 

Керуючий відділенням 8000 

 Модельєр-конструктор 8000 

 Газозварник 8000  

 Оператор птахофабрик та механізованих ферм 8000 

Птахівник 8000 

Енергетик 8000 

Едектромеханік з ліфітів 7972 

Слюсар-інструментальник 7900 

Начальник відділу 7634 

Головний інженер 7630 

Закрійник 7500 

Фрезерувальник 7250 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 



44,9% 
вища 

23,0% 
професій

но-
технічна 

32,1 
загальна 
середня 

За освітою 

керівники, службовці, менеджери 

освіта 

робітники з обслуговування 
устакування 

кваліфіковані робітники сільського 
господарства 

працівники сфери торгівлі і послуг 

фахівці 

професіонали 

4,9 

10,9 

8,9 

11,3 

12,5 

14,1 

16,0 

14,6 

11,8 

постачання електроенергії, газу 

1,5 

2,0 

2,6 

2,9 

3,5 

5,0 

5,9 

13,0 

13,7 

13,8 

20,4 

громадське  харчування 

переробна промисловість 

торгівля 

охорона здоров”я 

За видами економічної діяльності 

кваліфіковані робітники з інструментом 

Структура безробітних (%) 
на 1 листопада 2018 р. 

За професійними групами транспорт 

інформація та телекомунікація 

професійна, наукова та технічна діяльність 

державне управління, 
 оборона 

інші види діяльності 

сільське, лісове та рибне 
господарство 

6,8 

найпростіші професії 

технічні службовці 

2,3 

будівництво 

фінансова та страхова діяльність 

1,6 

4,6 
тис. 

осіб 



Назва професії 

 електромонтажник-схемник 

 вчитель загальноосвітнього навчального закладу 

 поліцейський (за спеціалізаціями) 

 вихователь 

 начальник відділу поштового зв'язку 

 головний державний інспектор 

 головний державний податковий ревізор-інспектор 

 судовий експерт 

 адміністратор системи 

 менеджер (управитель) 

 державний виконавець 

 фармацевт 

 інженер-енергетик 

 інженер з метрології 

 начальник відділу 

 інженер з охорони праці 

 телефоніст міжміського телефонного зв'язку 

Назва професії 

 агроном 

 лікар-педіатр 

 вчитель-логопед 

 керівник музичний 

 вихователь дошкільного навчального закладу 

 електрик дільниці 

 електромеханік 

 механік з ремонту транспорту 

 електрогазозварник 

 педагог соціальний 

 асистент вихователя дошкільного навчального закладу 

 вчитель-дефектолог 

 оператор поштового зв'язку 

 оператор телекомунікаційних послуг 

 касир (на підприємстві, в установі, організації) 

 сестра медична 

 верстатник деревообробних верстатів 

 швачка 

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 


