
Попит та пропозиція 
на ринку праці  

Миколаївської області 
у розрізі професій та видів діяльності 

станом на 1 січня 2019 року 



16,4 тис. 

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

Кількість вакансій, тис. од. 

Кількість зареєстрованих  
безробітних, тис. осіб 

Заробітна плата у вакансіях, грн. 

1398 од. 

5209 грн. 

844 од. 

Кількість зареєстрованих 
безробітних (осіб) 

Кількість вакансій (3-ПН) 

Кількість пропозицій 
роботи з інших джерел 

крім того: 

Зарплата у вакансіях 



За розмірами заробітної плати 

•Інформація та телекомунікації 
1,
5  

•Фінансова діяльність 1,5  

•Інші  1,5 

•Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

2,0 

•Тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2,4 

•Сільське господарство 

2,4 •Адміністративне 
обслуговування 

2,7 

•Мистецтво, спорт, розваги 

4,4 

•Освіта 

5,7 •Будівництво 

7,0 

•Охорона здоров'я  

8,1 

•Транспорт, складське 
господарство 

8,7 

•Державне управління 
й оборона 

 12,4 

•Оптова та 
роздрібна 
торгівля 

    15,2  

•Промисловість      24,5 

За видами економічної діяльності 

Структура вакансій (%) 
на 1 січня 2019 р. 

За професійними групами 

мінімальна 

8% 

від 

мінімальної 

до 4 тис.грн. 

2% 

від 4 до 5 

тис.грн. 

52% 

від 5 до 7 

тис.грн. 

22% 

від 7 до 10 

тис.грн. 

12% 

понад 10 

тис.грн. 

4% 

•Кваліфіковані робітники сільського 
господарства 

2,2 

•Технічні службовці 3,4 

•Службовці та керівники  8,2 

•Працівники сфери торгівлі та 
послуг 

10,2 

•Фахівці 

12,3 

•Найпростіші професії 

12,6 

•Професіонали 

13,7 

•Робітники  з обслуговування, 
устаткування та машин 

15,2 

•Кваліфіковані робітники з 
інструментом 

22,2 



Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 

Назва професії 
Кількість 
вакансій, 

од. 

 водій автотранспортних засобів 67 

 продавець продовольчих товарів 40 

 підсобний робітник 34 

 бухгалтер 33 

 швачка 26 

 фахівець 25 

 продавець-консультант 24 

 продавець непродовольчих товарів 24 

 прибиральник службових приміщень 24 

 сестра медична 23 

 кухар 23 

 спеціаліст державної служби 20 

 електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 
18 

 головний бухгалтер 16 

 електрогазозварник 16 

 слюсар-ремонтник 16 

 вантажник 16 

Назва професії 
Кількість 
вакансій, 

од. 

 слюсар-сантехнік 15 

 прибиральник територій 15 

 охоронник 13 

 оператор котельні 13 

 двірник 13 

 офіціант 12 

 слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 
12 

 робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту будинків 
11 

 менеджер (управитель) із збуту 10 

 адміністратор 10 

 муляр 10 

 слюсар аварійно-відбудовних робіт 10 

 пекар 10 

 машиніст (кочегар) котельної 10 

 начальник відділу 9 

 економіст 9 

серед усіх професій (за класифікатором професій) 



Заробітна плата у вакансіях 
за професійними групами, грн. 

• Кваліфіковані робітники сільського 
господарства 

4092 

• Найпростіші професії 

4356 • Працівники сфери торгівлі та послуг 

4393 

• Технічні службовці 4414 

• Професіонали 

4948 

• Робітники з обслуговування 
устаткування та машин 

5086 

• Фахівці 

5571 

• Кваліфіковані робітники 
з інструментом 

5767 

• Службовці та 
керівники 

6603 

В середньому по 

Миколаївській 

області – 5209 грн. 



Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим 

Назва професії 

Заробітна 

плата, 

 грн. 

менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку 
15000 

лицювальник (будівельний) 15000 

начальник відділу кадрів 12000 

водій тролейбуса 12000 

машиніст крана автомобільного 11429 

оператор лазерної установки з 

програмним керуванням 
10684 

електромеханік з випробувань та 

ремонту електроустаткування 
10666 

радіомеханік з ремонту 

радіоелектронного устаткування 
10666 

керуючий відділенням 10625 

головний режисер 10500 

начальник юридичного відділу 10000 

начальник служби 10000 

головний зоотехнік 10000 

Назва професії 

Заробітна 

плата,  

грн. 

менеджер (управитель) з логістики 10000 

газорізальник 10000 

механік (судновий) - помічник капітана 9675 

помічник капітана - помічник механіка 

(суднового) 
9560 

водій трамвая 9333 

монтажник технологічних трубопроводів 9300 

заступник директора 9233 

налагоджувальник контрольно-

вимірювальних приладів та автоматики 
9000 

капітан - помічник механіка (суднового) 8980 

начальник (завідувач) виробничої 

лабораторії 
8837 

терміст 8780 

машиніст бульдозера (гірничі роботи) 8660 

машиніст екскаватора 8551 

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 

5,8 

адміністративне обслуговування 1,7 

2,0 

2,0 

2,2 

2,6 

3,5 

9,3 

11,2 

11,6 

44,9 

освіта 

промисловість 

державне управління, 
 оборона 

транспорт 

За видами економічної діяльності 
(без урахування незайнятих більше року) 

технічні службовці 

Структура безробітних (%) 
на 1 січня 2019 р. 

За професійними групами 

фінансова та страхова діяльність 

професійна, наукова та технічна 
діяльність 

сільське, лісове та  
 рибне господарство 

торгівля та ремонт  
 транспортних засобів 

будівництво 

службовці та керівники 

кваліфіковані робітники сільського  
  господарства 

1,8 

тимчасове розміщування й організація 
харчування 

інші 

1,4 

5,2 

5,6 

6,7 

7,5 

9,1 

10,0 

13,8 

20,1 

22,0 

загальна 

середня 

25% 

професійно

-технічна 

46% 

вища 

29% 

16,4 
тис. осіб 

За освітою 



Назва професії 

 лікар загальної практики-сімейний лікар 

 слюсар з обслуговування теплових мереж 

 слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 

 машиніст котельної установки 

 головний інспектор 

 ріелтер 

 ремонтник штучних споруд 

 оглядач-ремонтник вагонів 

 лікар-офтальмолог 

 лікар-терапевт  

 помічник капітана - помічник механіка (суднового) 

 сестра медична операційна 

 сестра медична з дієтичного харчування 

 рибалка прибережного лову 

 монтажник зовнішніх трубопроводів 

Назва професії 

 слюсар з ремонту устаткування котельних та 

пилопідготовчих цехів 

 слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики (електромеханіка) 

 водій трамвая 

 водій тролейбуса 

 капітан - помічник механіка (суднового) 

 інженер-будівельник 

 інженер з метрології 

 лікар-анестезіолог 

 лікар-отоларинголог 

 лікар-педіатр 

 лікар-ортопед-травматолог 

 лікар-уролог 

 лікар з медицини невідкладних станів 

 лікар-стоматолог-терапевт 

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів 

серед усіх професій (за Класифікатором професій)  


