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Попит та пропозиція на ринку праці 

у розрізі професій та видів діяльності 

(за адміністративними даними Київського обласного центру зайнятості) 

 

Протягом січня-грудня 2017 року роботодавці проінформували центри 

зайнятості про наявність 35,5 тис. вакансій, що на 17,3% більше, ніж у січні-грудні 

2016 року. 

За видами економічної діяльності: 22,2% вакансій пропонується на 

підприємствах та установах переробної промисловості, в оптовій та роздрібній торгівлі 

(15,9%), у сільському, лісовому та рибному господарстві (17,2%), у державному 

управлінні й обороні; соціальному страхуванні (7,8%), тимчасове розміщення й 

організація харчування (7,3%).  

 

 

 

За професійними групами: найбільший попит роботодавців спостерігається на 

робітників з обслуговування, експлуатації устаткування, кваліфікованих робітників з 
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інструментом, працівників сфери торгівлі та послуг та на представників найпростіших 

професій. 

 

У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігається на 

кваліфікованих робітників – це швачки, електромонтери, слюсарі, 

електрогазозварники, пекарі, водії, токарі, монтери колії, маляри, муляри, оператори 

котельні тощо.  

Також затребувані працівники сфери послуг (продавці, кухарі, охоронники, 

офіціанти, бармени, молодші медичні сестри, перукарі тощо). 

 У сільськогосподарському секторі – трактористи, робітники з обслуговування 

сільськогосподарського виробництва, птахівники, тваринники та лісоруби. 

Залишається високим попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи - 

бухгалтерів, спеціалістів держаної служби, лікарів, вчителів, інженерів різних галузей, 

фармацевтів, ІТ- фахівців, менеджерів а також економістів.  

Серед найпростіших професій найбільш затребувані підсобні робітники, 

вантажники, прибиральники, двірники та укладальники-пакувальники.   
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Станом на 1 січня 2018 року у базі даних служби зайнятості налічувалося              

4,7 тис. вакансій. 

Середній  розмір заробітної плати у вакансіях становив 4,2 тис. грн. (на 

відповідну дату 2016 року – 2,5 тис.  грн.), у  64,4%  вакансій  розмір заробітної плати 

– вище мінімальної.  

Серед районів Київської області найбільшу заробітну плату пропонували 

роботодавці Вишгородського району – в середньому 6 тис. гривень, Бориспільського 

району – близько 5 тис. гривень.  В решті районів середній розмір оплати праці у 

вакансіях коливався від 3,2 тис. грн. до 4,9 тис. гривень. 

За професійними групами, середній розмір оплати праці у вакансіях для 

законодавців, вищих державних службовців, керівників становив 5,2 тис. грн., для 

робітників з обслуговування та експлуатації устаткування і машин – 4,2 тис. грн., для 

кваліфікованих робітників з інструментом – 4,4 тис. грн., для професіоналів – 4,4 тис. 

грн., для кваліфікованих працівників сільського господарства – 4,0 тис. грн., для 

працівників сфери торгівлі та послуг, представників найпростіших професій, 

технічних службовців, фахівців розмір оплати праці коливався від 3,6 тис. до 4,3 тис. 

гривень. 

Найвищий розмір оплати праці пропонується у вакансіях для начальника зміни 

(промисловість) ( 8,3 тис. грн.), начальника відділу ( 7,2 тис. грн.),   начальника цеху  

(7,9 тис. грн.),  начальника виробництва (6,8 тис.  грн.). 

Також, високий рівень заробітної плати пропонується фахівцям  таким як технік-

електрик ( 6,9 тис. грн.), механік-налагоджувальник (6,0 тис. грн.), технолог (6,3 тис. 

грн.). 

Станом на 1 січня 2018 року кількість зареєстрованих безробітних становила 

13,5 тис. осіб, що на 13,2% менше, ніж станом на відповідну дату минулого року 

(всього протягом січня-грудня 2017 року послугами державної служби зайнятості 

скористалися 41,8 тис. осіб безробітних громадян). 

За видами економічної діяльності, серед безробітних, які мали професійний 

досвід, 20,5% раніше працювали у  сільському, лісовому та рибному господарстві; по 

16% у оптовій та роздрібній торгівлі; 15,4% у переробній промисловості.  
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За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних переважають 

робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин; працівники сфери 

торгівлі та послуг; законодавці, вищі державні службовці, керівники.  
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Станом на 1 січня 2018 року на одну вакансію в середньому по Київській області 

претендувало 3 безробітних (станом на 1 січня 2017 року – 7 осіб). Дисбаланс між 

попитом та пропозицією робочої сили поглиблюється у професійному розрізі. 

 

 


