
Попит та пропозиція 
на ринку праці 

Хмельницької області 
у розрізі професій та видів діяльності 



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

Кількість вакансій, тис. од. 

Кількість зареєстрованих  
безробітних, тис. осіб 12 886 ос. 

Заробітна плата у вакансіях, грн. 

1 675 од. 

416 од. 

Кількість зареєстрованих 
безробітних 

Кількість вакансій (3-ПН) 

Кількість пропозицій роботи з 
інших джерел 

крім того: 

Зарплата у вакансіях 5 115 грн. 

4.6-10.0 

 10.1-13.0 

13.1-20.0 

20.1-25.7 

0.5-1.0 

1.1-4.0 

4.1-7.8 

4 588 – 4 700 

4 701 – 5 500 

5 501 – 6 875 



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 

0,5 

7,5 

3,9 

7,8 

10,4 

19,2 

19,9 

3,8 

 адміністративне обслуговування 

0,9 

2,2 

2,4 

2,8 

3,3 

4,1 

4,4 

6,7 

16,8 

16,8 

29,8 

освіта 

переробна промисловість 

державне управління, оборона 

транспорт 

За видами економічної діяльності 

технічні службовці 

Структура вакансій (%) 
на 1 січня 2019 р. 

За професійними групами 

 будівництво 

водопостачання; каналізація 

постачання електроенергії, газу 

сільське, лісове та рибне  
господарство 

торгівля та ремонт  
 транспортних засобів 

інші види діяльності 

4,4 службовці та керівники 

кваліфіковані робітники сільського гос-ва 

мінімальна; 

12.7%

від 

мінімальної 

до 4 000 

грн.; 7.6%

від 4 001 до 

5 000 грн.; 

36.2%

від 5 001 до 

7 000 грн.; 

31.9%

від 7 001 до 

10 000 грн.; 

10.4%

понад 

10001 грн.; 

1.2%

26,4 

3,8 

 професійна, наукова діяльність 

 розміщування  харчування 

2,2 



Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

водій автотранспортних засобів 2058 

підсобний робітник 1894 

тракторист-машиніст сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва 

1440 

 продавець продовольчих товарів 1225 

 оператор котельні 924 

охоронник 772 

 продавець-консультант 763 

 швачка 746 

 кухар 668 

бухгалтер 589 

 слюсар-ремонтник 562 

 продавець непродовольчих товарів 512 

 вантажник 372 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

  прибиральник службових приміщень 367 

  спеціаліст  державної служби 297 

 машиніст (кочегар) котельної 297 

 офіціант 268 

 тракторист                                     264 

 електрогазозварник 253 

 дорожній робітник 247 

 двірник 241 

електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування 

234 

сестра медична 231 

укладальник-пакувальник 230 

 в’язальник схемних джгутів, кабелів та 
шнурів 

216 

робітник  з комплексного обслуговування 
сільськогосподарського виробництва 

209 

пекар 181 

 сторож 171 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 



Заробітна плата у вакансіях 
за професійними групами, грн. 

службовці та керівники 

5981,4 

5236,4 

професіонали 

фахівці 4603,3 

4299,6 

4670,6 

5555,7 

5478,3 

4348,9 

4665,1 

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) 

 5414,8 грн. 



Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим 

Назва професії 
Заробітна 

плата, 
 грн. 

машиніст фрезерно-зачисної машини 13 000 

машиніст котка самохідного з рівними 
вальцями 

12 000 

машиніст  автогудронатора 12 000 

верстатник широкого профілю 11 000 

геодезист 10 000 

механік цеху 10 000 

забійник 10 000 

монтажник електричних підйомників (ліфтів) 10 000 

електроерозіоніст 10 000 

машиніст укладача асфальтобетону 10 000 

провідник пасажирського вагона 9 623 

начальник виробництва 9 410 

електромонтер головного щита керування 
електростанцією 

9 000 

Назва професії 
Заробітна 

плата,  
грн. 

лікар-хірург-проктолог 9 000 

інженер-механік груповий 8 731 

начальник (завідувач) підрозділу 8 639 

інженер з нормування праці 8 600 

заступник директора 8 000 

майстер дільниці приймально-здавальної 8 000 

касир (в банку) 8 000 

машиніст гофрувального агрегата 8 000 

машиніст папероробної (картоноробної) 
машини (сіткар) 

8 000 

токар-розточувальник 7 983 

машиніст незнімної дрезини 7 695 

оператор дефектоскопного візка 7 540 

технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження) 7 500 

водій тролейбуса 7 500 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 



загальна 

середня; 

8.0%

професій

но-

технічна; 

50.3%

вища; 

41.7%

За освітою 

працівники сфери торгівлі  
 та послуг 

охорона здоров’я  

найпростіші професії 

кваліфіковані робітники з інструментом 

робітники з обслуговування 
 устаткування та машин 

фахівці 

професіонали 

4,5 

8,9 

5,0 

9,6 

12,7 

14,5 

21,5 

15,4 

4,1 

адміністративне обслуговування 

1,4 

1,6 

2,0 

2,7 

3,1 

3,5 

3,7 

12,0 

15,0 

15,5 

32,3 

освіта 

переробна промисловість 

державне управління, 
 оборона 

транспорт 

За видами економічної діяльності 

технічні службовці 

Структура безробітних (%) 
на 1 січня 2019 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 

7,9 

службовці та керівники 

кваліфіковані робітники сільського  
  господарства 

1,7 

тимчасове розміщування й харчування 

будівництво 

1,4 

12,9 
тис. 
осіб 



Назва професії 

продавець-консультант 

швачка 

водій автотранспортних засобів 

в’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 

вантажник 

офіціант 

слюсар-ремонтник 

дорожній робітник 

оператор котельні 

монтер колії 

молодший інспектор (поліця) 

електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування 

Назва професії 

пекар 

слюсар-сантехнік 

укладальник-пакувальник 

двірник 

провідник пасажирського вагона 

електрогазозварник 

водій тролейбуса 

продавець продовольчих товарів 

викладач вищого навчального закладу 

маляр 

столяр 

бухгалтер (з дипломом магістра) 

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 


