
Попит та пропозиція 
на ринку праці  

Миколаївської області 
у розрізі професій та видів діяльності 

Станом на 31 січня 2018 року 



19,0 тис. 

Попит та пропозиція у регіональному розрізі 
на 31 січня 2018 р. 

Кількість вакансій, тис. од. 

Кількість зареєстрованих  
безробітних, тис. осіб 

Заробітна плата у вакансіях, грн. 

1703 од. 

4604 грн. 

1447 од. 

Кількість зареєстрованих 
безробітних (осіб) 

Кількість вакансій (3-ПН) 

Кількість пропозицій 
роботи з інших джерел 

крім того: 

Зарплата у вакансіях 



За розмірами заробітної плати 

•Кваліфіковані робітники сільського 
господарства 

2,2 

•Технічні службовці 3,9 

•Працівники сфери торгівлі та послуг 

7,8 •Службовці та керівники 

9,8 

•Найпростіші професії    10,1  

•Фахівці 11,6 

•Робітники з 
обслуговування 
устаткування та машин 

   13,9  

•Професіонали 18,0 

•Кваліфіковані 
робітники з 
інструментом 

   22,8  

•інші 2,8 

•фінансова та страхова діяльність 1,5 

•мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 1,5 

•тимчасове розміщування й 
організація харчування 1,6 

•сільське господарство 

2,6 

•професійна, наукова та технічна 
діяльність 3,1 

•адміністративне 
обслуговування 

4,6 •освіта 

5,8 •будівництво 

6,2 

•охорона здоров'я  9,3 

•транспорт, складське 
господарство 10,7 

•державне управління й 
оборона 

   12,0  
•оптова та роздрібна 
торгівля 

   12,2  

•промисловість     26,1  

За видами економічної діяльності 

Структура вакансій (%) 
на 1 лютого 2018 р. 

За професійними групами 

мінімальна 

27% 

від 

мінімальної 

до 4 тис.грн. 

24% 

від 4 до 5 

тис.грн. 

19% 

від 5 до 7 

тис.грн. 

21% 

від 7 до 10 

тис.грн. 

8% 

понад 10 

тис.грн. 

1% 



Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

 спеціаліст державної служби 87 

 водій автотранспортних засобів 69 

 швачка 63 

 підсобний робітник 60 

 державний виконавець 36 

 електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

36 

 продавець продовольчих товарів 35 

 бухгалтер 32 

 сестра медична 27 

 слюсар-ремонтник 26 

 вантажник 26 

 начальник відділу 25 

 прибиральник службових 

приміщень 
24 

 кухар 22 

 охоронник 20 

 інженер 16 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

 економіст 16 

 овочівник 16 

 слюсар з механоскладальних робіт 16 

 оператор поштового зв'язку 15 

 контролер на контрольно-

пропускному пункті 
15 

 електрогазозварник 15 

 фахівець 14 

 тракторист 14 

 контролер-касир 13 

 головний бухгалтер 12 

 продавець-консультант 12 

 продавець непродовольчих товарів 12 

 технік-будівельник 11 

 муляр 11 

 робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту будинків 
11 

 машиніст екскаватора 11 

серед усіх професій (за класифікатором професій) 



Заробітна плата у вакансіях 
за професійними групами, грн. 

• Працівники сфери торгівлі та послуг 3915 

• Найпростіші професії 4013 

• Кваліфіковані робітники сільського 
господарства 

4082 

• Технічні службовці 4293 

• Фахівці 4321 

• Професіонали 4435 

• Кваліфіковані робітники з 
інструментом 

5009 

• Робітники з 
обслуговування 
устаткування та машин 

5138 

• Службовці та 
керівники 

5205 

В середньому по 

Миколаївській 

області – 4604 грн. 



Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим 

Назва професії 
Заробітна 

плата, 
 грн. 

електромонтажник судновий 11800 

помічник капітана - помічник механіка 

(суднового) 
10147 

головний зоотехнік 10000 

личкувальник деталей меблів 10000 

зварник арматурних сіток та каркасів 9000 

формувальник залізобетонних виробів 

та конструкцій 
9000 

машиніст тепловоза 9000 

муляр 8822 

начальник управління 8500 

інженер з технічного нагляду 8000 

токар-розточувальник 8000 

майстер з ремонту устаткування 

(промисловість) 
7725 

Назва професії 
Заробітна 

плата,  
грн. 

інженер-конструктор 7704 

майстер виробничої дільниці 7500 

водій тролейбуса 7500 

інженер-технолог 7250 

керуючий відділенням 7000 

перукар (перукар - модельєр) 7000 

оператор із штучного осіменіння тварин 

та птиці 
7000 

монтажник з монтажу сталевих та 

залізобетонних конструкцій 
7000 

слюсар-електрик з ремонту та 

обслуговування електричних підйомників 

(лифтів) 

7000 

електромеханік з ліфтів 7000 

слюсар-механік з радіоелектронної 

апаратури 
7000 

водій трамвая 7000 

серед усіх професій (за класифікатором професій) 



працівники сфери торгівлі  
 та послуг 

охорона здоров’я  

найпростіші професії 

кваліфіковані робітники з 
інструментом 

робітники з обслуговування 
 устаткування та машин 

фахівці 

професіонали 

5,2 

адміністративне обслуговування 

1,2 

1,8 

1,9 

2,1 

2,4 

3,1 

10,2 

10,4 

12,2 

46,8 

освіта 

промисловість 

державне управління, 
 оборона 

транспорт 

За видами економічної діяльності 
(без урахування незайнятих більше року) 

технічні службовці 

Структура безробітних (%) 
на 1 лютого 2018 р. 

За професійними групами 

фінансова та страхова діяльність 

професійна, наукова та технічна діяльність 

сільське, лісове та  
 рибне господарство 

торгівля та ремонт  
 транспортних засобів 

інші 

службовці та керівники 

кваліфіковані робітники сільського  
  господарства 

1,5 тимчасове розміщування й харчування 

будівництво 

1,2 

5,1 

5,3 

6,8 

7,1 

8,7 

10,4 

13,5 

20,8 

22,3 

загальна 

середня 

25% 

професійно

-технічна 

47% 

вища 

28% 

19,0 
тис. осіб 

За освітою 



Назва професії 

Лікар 

 Державний виконавець 

 Слюсар з механоскладальних робіт 

 Технік-будівельник 

 Штампувальник (холодноштампувальні роботи) 

 Пожежний-рятувальник 

 Начальник відділення зв'язку 

 Лікар ветеринарної медицини 

 Начальник відділення 

 Помічник машиніста тепловоза 

Назва професії 

 Інженер-проектувальник (цивільне будівництво) 

 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

 Монтажник санітарно-технічних систем і 

устаткування 

 Електромонтер з ремонту повітряних ліній 

електропередачі 

 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики (електромеханіка) 

 Водій тролейбуса 

 Машиніст тепловоза 

 Водій трамвая 

 Механік-налагоджувальник 

 Інструктор з фізкультури 

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів 

серед усіх професій (за Класифікатором професій)  


