
Попит  та пропозиція на ринку праці 

у розрізі професій та видів діяльності

у січні-лютому 2020 року



Попит та пропозиція у регіональному розрізі
станом на 1 березня 2020 р.

5.3-11.0

11.1-20.0

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

Кількість зареєстрованих  безробітних, 

тис. осіб

20.1-28.7

5616-6200

6201-6800

6801-7983

1.1-2.0

2.1-4.0

4.1-8.7

9 111 осіб
Кількість зареєстрованих 

безробітних

3 114 од.
Кількість вакансій (3-пн)

крім того:

148 од.
Кількість пропозицій роботи з 

інших джерел

6 848 грн. Зарплата у вакансіях
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Структура вакансій,                                                                                                  
зареєстрованих в центрах зайнятості та філіях, станом на 1 березня 2020 року, %

державне управління

охорона здоров’я

27,1

адміністративне обслуговування

сільське, лісове та рибне

господарство

транспорт

оптова та роздрібна

торгівля

освіта

добувна промисловість

будівництво

переробна промисловість

інші види діяльності

25,0

постачання електроенергії

тимчасове розміщування

За видами економічної діяльності

13,6

9,0

8,1

6,5

5,5

5,3

5,3

5,3

4,7

4,0

3,4

За професійними групами

найпростіші професії

працівники сфери торгівлі та послуг 

робітники з обслуговування,

експлуатації устаткування

кваліфіковані робітники з 

інструментом

фахівці

професіонали

технічні службовці

законодавці, вищі державні службовці,

керівники

кваліфіковані робітники сільського

господарства

23,0

16,7

9,1

8,1

7,6

6,8

3,4

0,3

8%

мінімальна 

43%
від

мінімальної
до 6000 грн.

20%              
від 6 000 до      

7 000 грн.

22%               
від 7000 до 
10000 грн.

7%              
понад 10 000 

грн.

За розмірами заробітної плати

2,2
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Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою серед

усіх професій (за Класифікатором професій), у січні-лютому 2020 року

о

Назва професії
Кількість 

вакансій, 

од.

оператор заправних станцій 794

водій автотранспортних засобів 607

продавець продовольчих товарів 598

підсобний робітник 405

прибиральник службових приміщень 249

кухар 234

продавець непродовольчих товарів 211

бухгалтер 169

касир торговельного залу 163

Продавець-консультант 155

офіціант 152

Спеціаліст державної служби (місцевого 

самоврядування) 125

Електромонтер з експлуатації 

розподільних мереж 111

охоронник 109

бармен 96

менеджер (управитель) із збуту 93

Назва професії
Кількість 

вакансій, 
од.

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 90

пекар 88

швачка 88

вантажник 84

адміністратор 83

сестра медична 80

слюсар-ремонтник 74

двірник 71

верстатник деревообробних верстатів 69

Молодша медична сестра (санітарка, 

санітарка-прибиральниця, санітарка-

буфетниця та ін.) 68

Слюсар з ремонту колісних транспортних

засобів 66

тракторист 65

сторож 64

Електрогазозварник 62
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Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою

за професійними групами, у січні-лютого 2020 року

Законодавці, державні службовці, 
керівники

о

Назва професії
Кількість 

вакансій, 

од.

менеджер (управитель) із збуту 93

Заступник начальника управління 

(самостійного) - начальник відділу
37

завідувач клубу 37

головний бухгалтер 37

Начальник відділу 33

начальник відділу поштового зв'язку 32

Менеджер (управитель) 28

керуючий магазином 22

Менеджер (управитель) з логістики 18

завідувач складу 17

Менеджер (управитель) із надання 

кредитів
17

Назва професії
Кількість 

вакансій, 
од.

бухгалтер 169

Спеціаліст державної служби (місцевого

самоврядування) 125

сестра медична 80

представник торговельний 50

Вчитель закладу загальної середньої освіти 42

фахівець 33

інженер 32

юрисконсульт 28

вихователь 24

економіст-статистик 23

агент торговельний 23

майстер виробничого навчання 21

Вихователь дошкільного навчального 

закладу 19

товарознавець 18

Законодавці, державні 

службовці, керівники
Професіонали, фахівці
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Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою

за професійними групами, у січні-лютому 2020 року

Законодавці, державні службовці, 
керівники о

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

касир торговельного залу 163

адміністратор 83

Листоноша (поштар) 54

оператор поштового зв'язку 20

оператор комп'ютерного набору 19

діловод 16

касир (на підприємстві, в установі, 

організації)
8

реєстратор медичний 8

Адміністратор (господар) залу 8

паркувальник 7

Обліковець 6

секретар-друкарка 5

секретар 4

контролер квитків 4

Назва професії
Кількість 

вакансій, 
од.

продавець продовольчих товарів 598

кухар 234

продавець непродовольчих товарів 211

Продавець-консультант 155

офіціант 152

охоронник 109

бармен 96

Молодша медична сестра (санітарка, 

санітарка-прибиральниця, санітарка-

буфетниця та ін.)

68

перукар (перукар - модельєр) 46

охоронець 32

помічник вихователя 31

комплектувальник товарів 31

молодша медична сестра з догляду за 

хворими
25

Технічні службовці
Працівники сфери 
торгівлі та послуг
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Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою

за професійними групами, у січні-лютому 2020 року

Законодавці, державні службовці, 
керівники о

Назва професії

Кількість 

вакансій, 

од.

лісоруб 13

робітник з догляду за тваринами 10

Робітник на лісокультурних 

(лісогосподарських) роботах
10

вальник лісу 7

робітник зеленого будівництва 5

тваринник 5

оператор машинного доїння 4

дояр 3

птахівник 3

Оператор птахофабрик та механізованих 

ферм
3

бджоляр 2

садівник 1

Назва професії
Кількість 

вакансій, 
од.

Електромонтер з експлуатації

розподільних мереж
111

пекар 88

швачка 88

слюсар-ремонтник 74

верстатник деревообробних верстатів 69

Слюсар з ремонту колісних

транспортних засобів
66

Електрогазозварник 62

гірник очисного забою 47

Монтер колії 43

електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування
39

Електрослюсар підземний 38

слюсар-сантехнік 36

муляр 32

Кваліфіковані робітники 

сільського господарства

Кваліфіковані робітники з 
інструментом
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Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою

за професійними групами, у січні-лютому 2020 року

Законодавці, державні службовці, 
керівники

о

оператор заправних станцій 794

водій автотранспортних засобів 607

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 90

тракторист 65

машиніст (кочегар) котельної 49

токар 43

дорожній робітник. 29

водій навантажувача 26

складальник виробів
20

машиніст екскаватора 16

рамник 16

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

підсобний робітник 405

прибиральник службових приміщень 249

вантажник 84

двірник 71

сторож 64

укладальник-пакувальник 48

комірник 46

кухонний робітник 29

прибиральник виробничих приміщень 22

мийник посуду 17

прибиральник територій 16

мийник-прибиральник рухомого складу 14

робітник з благоустрою 14

Робітники з 

обслуговування 

устаткування та машин

Найпростіші професії

7
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8

Заробітна плата у вакансіях

за професійними групами станом на 1 березня 2020 року, грн.

8 406 законодавці, службовці, керівники

7 675

кваліфіковані робітники з  інструментом7 484 

робітники з обслуговування експлуатації 
устаткування

6 717

професіонали

6 517

фахівці

6 276

технічні службовці

6 229 працівники сфери торгівлі та послуг

5 773 найпростіші професії

5 563

робітники сільського господарства

Волинська 

область 
(у середньому)

6 848 грн.
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Професії, за якими розмір заробітної плати є найбільшим

серед усіх професій (за Класифікатором професій),          

станом  на 1 березня 2020 року

о

Назва професії
Заробітна

плата,грн.

Начальник відділу 20 000

Директор департаменту 19 000

начальник служби (промисловість) 18 190

психолог 16 000

гірник очисного забою 15 550

керуючий фермою 15 000

начальник виробництва 15 000

завідувач сховища 15 000

начальник відділу стандартизації 15 000

Менеджер (управитель) з маркетингу 15 000

Програміст (база даних) 15 000

Інженер з технічного нагляду 

(будівництво)
15 000

Назва професії
Заробітна

плата,грн.

Асфальтобетонник 15 000

головний архітектор проекту 14 680

комплектувальник проводів 14 594

головний інженер проекту 13 740

енергетик 12 750

начальник зміни (промисловість) 12 000

менеджер (управитель) з постачання 12 000

інженер-механік груповий 12 000

інженер з організації експлуатації та 

ремонту
12 000

Вчитель початкових класів закладу 

загальної середньої освіти
12 000

Аналітик консолідованої інформації 12 000

Технік-технолог з виробництва 

борошняних, кондитерських виробів та 

харчоконцентратів

12 000
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Професії, за якими розмір заробітної плати є найбільшим

за професійними групами, станом на 1 березня 2020 року

Законодавці, державні службовці, 
керівники

о

Назва професії
Заробітна

плата, грн.

Начальник відділу 20 000

Директор департаменту 19 000

начальник служби (промисловість) 18 190

керуючий фермою 15 000

начальник виробництва 15 000

завідувач сховища 15 000

начальник відділу стандартизації 15 000

Менеджер (управитель) з маркетингу 15 000

головний архітектор проекту 14 680

Назва професії
Заробітна

плата, грн.

психолог 16000

Програміст (база даних) 15000

Інженер з технічного нагляду 

(будівництво) 15000

енергетик 12750

інженер-механік груповий 12000

інженер з організації експлуатації та 

ремонту 12000

Вчитель початкових класів закладу 

загальної середньої освіти 12000

Аналітик консолідованої інформації 12000

Технік-технолог з виробництва 

борошняних, кондитерських виробів та 

харчоконцентратів 12000

Інженер-випробувач (спеціальні 

виробництва) 11110

Законодавці, державні 

службовці, керівники
Професіонали, фахівці

10

Волинська область



Професії, за якими розмір заробітної плати є найбільшим

за професійними групами, станом на 1 березня 2020 року

Законодавці, державні службовці, 
керівники

о

Назва професії
Заробітна

плата, грн.

оператор комп'ютерного набору 7 750

кодувальник 7 450

оператор поштового зв'язку 7 263

Оператор інформаційно-комунікаційних 

мереж
7 000

контролер-касир 6 380

Адміністратор (господар) залу 6 250

реєстратор медичний 6 241

секретар керівника (організації, 

підприємства, установи)
6 100

касир (в банку) 6 000

Касир-операціоніст 6 000

Назва професії
Заробітна
плата, грн.

Поліцейський (за спеціалізаціями) 10 800

провідник пасажирського вагона 7 700

комендант 7 310

Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, 

пансіонату)
7 000

охоронець 7 000

кухар 6 669

Продавець-консультант 6 483

продавець непродовольчих товарів 6 351

Бариста 6 340

охоронник 6 260

бармен 6 188

продавець продовольчих товарів 6 027

молодша медична сестра з догляду за 

хворими
6 000

Технічні службовці
Працівники сфери торгівлі 

та послуг
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Професії, за якими розмір заробітної плати є найбільшим за професійними

групами, станом на 1 березня 2020 року

Законодавці, державні службовці, 
керівники

о

Назва професії
Заробітна

плата, грн.

Асфальтобетонник 15 000

машиніст екскаватора одноковшового 12 000

машиніст крана (кранівник) 11 333

оператор формувальної машини 10 000

машиніст катальної машини 10 000

верстатник широкого профілю 10 000

оператор лінії у виробництві харчової 

продукції (виробництво м'ясних 

продуктів)

10 000

водій тролейбуса 10 000

апаратник апретування 9 500

Назва професії
Заробітна
плата, грн.

комплектувальник проводів
14 594

прибиральник територій
6 715

підсобний робітник 6 684

комірник
6 638

мийник-прибиральник рухомого складу
6 333

роздавальник вибухових матеріалів 6 180

вантажник
6 174

укладальник-пакувальник
6 017

реставратор готової продукції 6 000

робітник з благоустрою 5 902

Робітники з 

обслуговування 

устаткування та машин

Найпростіші професії
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Волинська область



Професії, за якими розмір заробітної плати є найбільшим

за професійними групами, станом на 1 березня 2020 року

Законодавці, державні службовці, 
керівники

о

Назва професії
Заробітна

плата, грн. 

птахівник 8500

лісоруб 7333

робітник зеленого будівництва 6084

свинар 6000

садівник 5500

Робітник на лісокультурних

(лісогосподарських) роботах 5100

бджоляр 4850

Назва професії
Заробітна 

плата, грн. 

гірник очисного забою 15 550

оброблювач птиці 11 000

слюсар з ремонту та обслуговування 

систем вентиляції та кондиціювання
10 500

акумуляторник 10 500

майстер-підривник 10 343

гірник з ремонту гірничих виробок 10 215

формувальник ручного формування 10 000

Газозварник 10 000

слюсар-механік з випробувань

установок та апаратури
10 000

монтажник устаткування зв'язку 10 000

Кваліфіковані робітники 

сільського господарства
Кваліфіковані робітники з 

інструментом
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20% 
загальна 
середня

30%
професійно-

технічна

50%
вища 
освіта

Структура безробітних,                                                                                  
зареєстрованих в центрах зайнятості та філіях, станом на 1 березня 2020 року, %

охорона здоров’я
професіонали

2,7

тимчасове розміщування

21,3

фінансова та страхова діяльність

переробна промисловість

державне управління

транспорт

будівництво

адміністративне обслуговування

сільське господарство

оптова та роздрібна

торгівля

інші види діяльності

професійна та наукова діяльність

освіта

9111
осіб

16,5

15,5

15,4

7,5

6,7

4,1

3,3

2,5

2,3

1,8

1,6

1,5

За видами економічної діяльності

За професійними групами

За освітою

10,1

5,2

9,2

12,1

13,1

14,1

15,3

18,2

технічні службовці

кваліфіковані робітники сільського 

господарства

працівники сфери торгівлі та послуг

найпростіші професії

кваліфіковані робітники з інструментом

робітники з обслуговування,

експлуатації устаткування

фахівці

службовці та керівники
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Професії, за якими спостерігається найбільший дефіцит кадрів

серед усіх професій (за Класифікатором професій),                  

у січні-лютому 2020 року

о

Назва професії

оператор заправних станцій

водій автотранспортних засобів

продавець продовольчих товарів

підсобний робітник

прибиральник службових приміщень

кухар

продавець непродовольчих товарів

бухгалтер

касир торговельного залу

Продавець-консультант

офіціант

Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

Електромонтер з експлуатації розподільних мереж

охоронник

бармен

менеджер (управитель) із збуту

Назва професії

Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва

пекар

швачка

вантажник

адміністратор

сестра медична

слюсар-ремонтник

двірник

верстатник деревообробних верстатів

Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, 

санітарка-буфетниця та ін.)

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

тракторист

сторож

Електрогазозварник

Листоноша (поштар)
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