
Попит та пропозиція на ринку праці
Хмельницької області

у розрізі професій та видів діяльності

у 201 9  році
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Попит та пропозиція у регіональному розрізі
на 1 січня 2020 р.

4,9 - 9,0

9,1-15,0

Кількість вакансій, тис. од. Заробітна плата у вакансіях, грн.

Кількість зареєстрованих 
безробітних, тис. осіб

1 5 , 1 -2 6, 1

532 3-6000

6001 -65 00

6501 -7 938

0,4 -1 ,0

1 , 1 -4 ,0

4, 1 -8,7

1 3  032  особи
Кількість зареєстрованих 

безробітних

1  31 6 од. Кількість вакансій (3-пн)

крім того:

504 од. Кількість пропозицій 

роботи з інших джерел

5 82 1  грн. Зарплата у вакансіях

Хмельницька область



2

Структура вакансій
зареєстрованих в центрах зайнятості станом на 1  січня 202 0 року, %

державне управління

адміністративне обслуговування

30,8

охорона здоров’я

сільське, лісове та рибне
господарство

транспорт

торгівля та ремонт
транспортних засобів

освіта

професійна, наукова та технічна діяльність

постачання електроенергії, газу

будівництво

переробна промисловість

інші види діяльності

28,6

фінансова та страхова діяльність

розміщення й харчування

За видами економічної діяльності

1 4 ,7

9,0

8,8

6,8

6,5

4,2

3,9

3,9

3,8

3,3

2,3

1 ,4

0,6

За професійними групами

найпростіші професії

працівники сфери торгівлі та послуг

робітники з обслуговування,

експлуатації устаткування

робітники з інструментом

фахівці

професіонали

технічні службовці

службовці та керівники

кваліфіковані робітники сільського
господарства

1 7 ,0

1 6 ,0

1 1 ,4

1 0 ,4

8,2

4,2

3, 1

1 , 1

14,6% 

мінімальна

37,5%

від 

мінімально

ї до 5000 

грн.

30,5%

від 5 001 до 

7 000 грн.

16,0%

від 7 001 до 

10 000 грн.

1,4%

понад 10 

001 грн

За розмірами заробітної плати
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Професії за якими кількість вакансій є найбільшою серед усіх

професій (за Класифікатором професій),

у 201 9 році

о

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

водій автотранспортних засобів 2 343

підсобний робітник 1 954

тракторист-машиніст, тракторист 1 795

продавець продовольчих товарів 1 350

оператор котельні 898

охоронник 881

швачка 740

кухар 706

продавець-консультант 580

спеціаліст державної служби 561

слюсар-ремонтник 561

бухгалтер 532

продавець непродовольчих товарів 500

вантажник 424

прибиральник службових приміщень 414

в’язальник схемних джгутів, кабелів та 

шнурів
409

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

машиніст (кочегар) котельної 390

робітник з комплексного 

обслуговування с/г виробництва
368

сестра медична 282

офіціант 278

електрогазозварник 234

електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування
221

викладач закладу вищої освіти 220

інспектор 215

укладальник-пакувальник 211

муляр 207

сторож 183

двірник 181

молодша медична сестра 169

вчитель закладу середньої загальної 

освіти
161

дорожній робітник 161
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Заробітна плата у вакансіях за професійними групами станом на 1  

січня 202 0 року, грн.

6 909 законодавці, службовці, керівники

6 82 0

кваліфіковані робітники з інрументом

6 509
робітники з обслуговування експлуатації 
устаткування

6 281 професіонали

6 045

фахівці5 358

технічні службовці

5 258

працівники сфери торгівлі
та послуг4 944

найпростіші професії

4 61 9

робітники сільського господарства

Хмельницька область
(у середньому) 5 82 1  грн.
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Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим серед
усіх професій (за Класифікатором професій), станом на 1  січня

202 0 року

о

Назва професії
Заробітна 

плата, грн.

інженер з охорони навколишнього 

середовища
13 090

інженер з фізичного захисту (сфера 

використання ядерної енергії)
12 500

начальник зміни (промисловість) 12 000

майстер виробничої дільниці 11 607

начальник відділення 10 500

електрослюсар з ремонту та 

обслуговування автоматики та засобів 

вимірювань електростанцій

10 290

керуючий магазином 10 000

інженер-конструктор (електроніка) 10 000

механік цеху 10 000

електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах
10 000

машиніст навантажувальної машини 10 000

Назва професії
Заробітна 

плата, грн.

машиніст гофрувального агрегата 10 000

машиніст папероробної 

(картоноробної) машини (сіткар)
10 000

слюсар з ремонту реакторно-

турбінного устаткування
9 850

заступник директора 9 500

машиніст-обхідник з турбінного 

устаткування
9 500

оператор виробничої дільниці 9 500

газозварник 9 355

газорізальник 9 355

монтажник санітарно-технічних систем 

і устаткування
9 300

електрослюсар з обслуговування 

автоматики та засобів вимірювань 

електростанцій

9 200

машиніст екскаватора одноковшового 9 200
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8,6%

загальна 

середня

51,3%

професій

но-

технічна

40,1%

вища

6

Структура безробітних
зареєстрованих у центрах зайнятості, станом на 1 січня 2020 року,  %

охорона здоров’я

професіонали

3,9

розміщення й харчування

32 ,9

фінансова та страхова діяльність

переробна промисловість

державне управління

транспорт

будівництво

професійна, наукова та технічна діяльність

постачання електроенергії та газу

сільське господарство

торгівля та ремонт
транспортних засобів

інші види діяльності

адміністративне обслуговування

освіта

13,0
тис.
осіб

1 7 ,0

1 4 ,2

1 2 ,4

4,0

3,8

3,5

3,0

2, 1

1 ,9

1 ,4

1 ,4

1 ,3

1 , 1

За видами економічної діяльності

За професійними групами

За освітою

7,9

5,0

7,9

1 0 ,8

1 2 , 1

1 3 ,6

1 4 ,2

24 ,6

технічні службовці

кваліфіковані робітники сільського
господарства

працівники сфери торгівлі та
послуг

найпростіші професії

робітники з інструментом

робітники з обслуговування,

експлуатації устаткування

фахівці

службовці та керівники
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Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит 

кадрів серед усіх професій (за Класифікатором професій), 

у 2019 році

о

Назва професії

водій автотранспортних засобів

в'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів

продавець продовольчих товарів

швачка

спеціаліст державної служби

вантажник

офіціант

інспектор

охоронник

викладач закладу вищої освіти

водій тролейбуса

продавець-консультант

оператор котельні

машиніст (кочегар) котельної

муляр

електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування

Назва професії

молодший інспектор (поліція)

слюсар-сантехнік

електрогазозварник

бармен

слюсар-ремонтник

монтер колії

заправник текстильного устаткування

складальник

провідник пасажирського вагона

слюсар з механоскладальних робіт

столяр

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

токар

кондуктор громадського транспорту

оператор поштового зв'язку 
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