
Попит та пропозиція 
на ринку праці 

Хмельницької області 
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 12061ос. 

Заробітна плата у вакансіях, грн. 

1186 од. 

1264 од. 

Кількість зареєстрованих 
безробітних 

Кількість вакансій (3-ПН) 

Кількість пропозицій роботи з 
інших джерел 

крім того: 

Зарплата у вакансіях 4 235 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 

3 754 – 4 100 

4 205 – 4 789 

5 167 – 5 884 



За розмірами заробітної плати 

працівники сфери торгівлі та послуг 

охорона здоров’я  

найпростіші професії 

кваліфіковані робітники  
  з інструментом 

робітники з обслуговування 
устаткування та машин 

фахівці 

професіонали 

0,3 

7,1 

3,5 

7,4 

7,7 

21,1 

21,6 

2,9 

 адміністративне обслуговування 

0,8 

1,3 

2,3 

2,5 

2,8 

4,7 

5,2 

6,0 

12,2 

25,5 

28,0 

освіта 

переробна промисловість 

державне управління, 
 оборона 

транспорт 

За видами економічної діяльності 

технічні службовці 

Структура вакансій (%) 
на 1 січня 2018 р. 

За професійними групами 

 будівництво 

професійна, наукова та технічна діяльність 

постачання електроенергії, газу 

сільське, лісове та рибне господарство 

торгівля та ремонт  
 транспортних засобів 

інші види діяльності 

5,1 

службовці та керівники 

кваліфіковані робітники сільського 
господарства 

мінімальна; 

25.2%

від 

мінімальної 

до 4 000 

грн.; 26.4%

від 4 001 до 

5 000 грн.; 

21.6%

від 5 001 до 

7 000 грн.; 

21.8%

від 7 001 до 

10 000 грн.; 

4.7%

понад 10 

001 грн.; 

0.3%

26,2 

3,9 

 водопостачання; каналізація 

 розміщування й харчування 1,9 



Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

тракторист, тракторист-машиніст 2 086 

 водій автотранспортних засобів 1 734 

 підсобний робітник 1 549 

продавець продовольчих товарів 1 142 

швачка 866 

 оператор котельні 823 

 кухар 577 

 слюсар-ремонтник 558 

 бухгалтер 534 

охоронник 517 

 продавець-консультант 510 

 продавець непродовольчих товарів 460 

 прибиральник службових приміщень 336 

 вантажник 334 

 машиніст (кочегар) котельної 320 

 спеціаліст державної служби 287 

 електрогазозварник 274 

електромонтер з ремонту 
електроустаткування 

228 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

робітник з комплексного обслуговування 
с/г виробництва 

226 

 двірник 178 

 сестра медична 158 

 офіціант 155 
 слюсар з ремонту колісних транспортних                                                                         
засобів 

154 

 сторож 153 

 електромонтажник-схемник 147 

 касир торговельного залу 142 

пекар 141 

 токар 141 

 дорожній робітник 139 

укладальник-пакувальник 139 

оператор заправних станцій 131 

 комірник 124 

 бармен 123 

 менеджер (управитель) зі збуту 121 

 слюсар-сантехнік 119 

 складальник верху взуття 114 

 адміністратор 109 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 



Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

менеджер зі збуту   121 

головний бухгалтер 94 

завідувач складу 90 

начальник відділу 74 

майстер 73 

менеджер 53 

заступник директора 49 

начальник управління 46 

заступник начальника відділу 45 

заступник начальника управління 43 

керівник гуртка 39 

виконавець робіт 32 

менеджер із надання кредитів 28 

менеджер з постачання 28 

головний інженер 24 

Законодавці, державні 
службовці, керівники 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

 бухгалтер 534 

 спеціаліст державної служби 287 

 сестра медична 158 

 вихователь 103 

 економіст 92 

 фахівець 78 

 вчитель загальноосвітнього навчального 
закладу 

77 

 викладач вищого навчального закладу 66 

 агроном  65 

 агент торговельний 59 

 експедитор 58 

 механік 55 

 інженер з охорони праці 53 

 фармацевт 50 

 вихователь дошкільного навчального 
закладу 

49 

Професіонали, фахівці 

Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 
за професійними групами 



Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

 касир торговельного залу 142 

 адміністратор 109 

 листоноша (поштар) 70 

 оператор комп'ютерного набору 65 

 обліковець 61 

 контролер-ревізор 57 

 оператор поштового зв’язку 55 

 касир (на підприємстві, в установі, 
організації) 

53 

 контролер-касир 34 

 обліковець з реєстрації бухгалтерських 
даних 

28 

 діловод 27 

 секретар керівника (організації, 
підприємства, установи) 

20 

 касир (в банку) 17 

 секретар 14 

 оператор з уведення даних в ЕОМ 10 

Технічні службовці 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

продавець продовольчих та 
непродовольчих товарів 

1 602 

кухар 577 

охоронник 517 

продавець-консультант 510 

офіціант 155 

бармен 123 

молодша медична сестра (санітарка) 91 

молодший інспектор (поліція) 78 

перукар 66 

комплектувальник товарів 58 

соціальний робітник 55 

молодша медична сестра з догляду за 
хворими 

47 

кондуктор громадського транспорту 44 

помічник вихователя 37 

стрілець 37 

покоївка 29 

Працівники сфери 
торгівлі та послуг 

Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 
за професійними групами 



Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

 робітник з комплексного обслуговування с/г 
виробництва 

226 

 робітник на лісокультурних 
(лісогосподарських) роботах 

70 

 озеленювач 48 

 овочівник 42 

 робітник з догляду за тваринами 27 

 оператор машинного доїння 23 

 робітник фермерського господарства 18 

 дояр 15 

 лісник 15 

 лісоруб 14 

 плодоовочівник 13 

 тваринник 11 

 бригадир на дільницях основного вир-ва 11 

 птахівник 10 

 оператор птахофабрик та механізованих 
ферм 

9 

Кваліфіковані робітники 
сільського господарства 

Кваліфіковані робітники  
з інструментом 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

 швачка 866 

 слюсар-ремонтник 558 

 електрогазозварник 274 

 електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування 

228 

 слюсар з ремонту колісних транспортних 
засобів 

154 

 електромонтажник-схемник 147 

 пекар 141 

 слюсар-сантехнік 119 

 слюсар з механоскладальних робіт 107 

 електрозварник ручного зварювання 106 

 столяр 97 

 верстатник деревообробних верстатів 97 

 штукатур 96 

 муляр 89 

 кравець 83 

 робітник з комплексного обслуговування 
та ремонту будинків 

80 

Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 
за професійними групами 



Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 
за професійними групами 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

тракторист, тракторист-машиніст 2 090 

водій автотранспортних засобів 1 734 

оператор, машиніст котельні 1 143 

токар 141 

дорожній робітник 139 

оператор заправних станцій 131 

складальник верху взуття 114 

водій навантажувача 94 

машиніст екскаватора 61 

водій тролейбуса 60 

апаратник оброблення зерна 59 

фрезерувальник 58 

садчик 54 

Лаборант хімічного аналізу 53 

транспортувальник (обслуговування 
механізмів) 

50 

Робітники з обслуговування 
устаткування та машин 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

 підсобний робітник 1 549 

 прибиральник службових приміщень 336 

 вантажник 334 

 двірник 178 

 сторож 153 

 укладальник-пакувальник 139 

 комірник 124 

 кухонний робітник 105 

 прибиральник виробничих приміщень 90 

 вагар 82 

 прибиральник територій 66 

 робітник з благоустрою 62 

 опалювач 52 

 мийник посуду 44 

 гардеробник 25 

 робітник з комплексного прибирання та 
утримання будинків з прилеглими 
територіями 

19 

Найпростіші професії 



Заробітна плата у вакансіях 
за професійними групами, грн. 

службовці та керівники 5354,7 

4590,0 професіонали 

фахівці 3916,6 

3798,7 

4022,1 

5245,0 

4900,9 

3835,1 

4009,4 технічні службовці 

найпростіші професії 

кваліфіковані робітники з інструментом 

робітники з обслуговування 
 устаткування та машин 

працівники сфери торгівлі та послуг 

кваліфіковані робітники  
 сільського господарства 

область (у середньому) 

 4235,1 грн. 



Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим 

Назва професії 
Заробітна 

плата, 
 грн. 

намотувальник котушок 10 000 

головний інженер 9 925 

технік-лаборант (хімічні та фізичні 
дослідження) 

8 500 

монтажник електричних підйомників (ліфтів) 8 000 

виконавець робіт 7 500 

заступник начальника відділу 7 383 

начальник технологічного бюро цеху 7 150 

механік цеху 7 147 

апаратник повітроподілу 7 008 

машиніст бульдозера (будівельні роботи) 7 000 

оператор лінії у виробництві харчової 
продукції (виробництво напоїв) 

7 000 

мікробіолог 7 000 

начальник зміни (промисловість) 7 000 

Назва професії 
Заробітна 

плата,  
грн. 

начальник цеху 7 000 

водій тролейбуса 6 900 

логіст 6 801 

інкасатор 6 750 

інженер-програміст 6 750 

начальник відділу 6 750 

психолог 6 500 

інженер-механік груповий 6 500 

інженер-конструктор 6 214 

інженер з нормування праці 6 200 

інженер з інструменту 6 200 

інженер-електрик в енергетичній сфері 6 163 

електромонтер з випробувань та вимірювань 6 018 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 



загальна 

середня; 

8.5%

професій

но-

технічна; 

50.8%

вища; 

40.7%

За освітою 

працівники сфери торгівлі  
 та послуг 

охорона здоров’я  

найпростіші професії 

кваліфіковані робітники з інструментом 

робітники з обслуговування 
 устаткування та машин 

фахівці 

професіонали 

4,1 

7,9 

5,2 

10,4 

13,7 

14,3 

21,3 

15,4 

11,6 

адміністративне обслуговування 

1,1 

1,3 

1,8 

1,9 

2,5 

3,3 

3,3 

11,8 

13,3 

14,8 

30,5 

освіта 

переробна промисловість 

державне управління, 
 оборона 

транспорт 

За видами економічної діяльності 

технічні службовці 

Структура безробітних (%) 
на 1 січня 2018 р. 

За професійними групами 

фінансова та страхова діяльність 

професійна, наукова та технічна діяльність 

постачання електроенергії, газу 

сільське, лісове та  
 рибне господарство 

торгівля та ремонт  
 транспортних засобів 

інші види діяльності 

7,7 

службовці та керівники 

кваліфіковані робітники сільського  
  господарства 

1,7 

тимчасове розміщування й харчування 

будівництво 

1,1 

12,1 
тис. 
осіб 



Назва професії 

швачка 

продавець-консультант 

вантажник 

слюсар-ремонтник 

електрогазозварник 

машиніст (кочегар) котельної 

складальник верху взуття 

молодший інспектор (поліція) 

слюсар-сантехнік 

електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування 

водій тролейбуса 

бухгалтер (з дипломом магістра) 

Назва професії 

електромонтажник-схемник 

токар 

двірник 

контролер-ревізор 

офіціант 

верстатник деревообробних верстатів 

слюсар з механоскладальних робіт 

пекар 

фрезерувальник 

начальник управління 

складальник виробівз деревини 

оператор автоматичних та напівавтоматичних 
ліній верстатів та установок 

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 


