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Попит та пропозиція у регіональному розрізі

на 1 січня 2020 року

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

Кількість зареєстрованих 

безробітних, тис. осіб

0,4-0,7

0,8-2,0

2,1-8,2

13,0 тис. осіб
Кількість зареєстрованих 

безробітних

0,7 тис. од. Кількість вакансій (3-пн)

6 911 грн. Зарплата у вакансіях
7,8 – 15,0

15,1 – 17,0

17,1 – 34,8

5809-6900

6901-7200

7201-8552

Чернігівська область
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Структура вакансій, %
станом на 1 січня 2021 року

адміністративне обслуговування

будівництво

21,8

охорона здоров’я

сільське, лісове та рибне

господарства

транспорт

торгівля та ремонт

освіта

державне управління

інші

переробна промисловість
23,0

професійна, наукова  діяльність

розміщення й харчування

За видами економічної діяльності

14,1

13,8

11,6

10,2

5,9

4,8

4,4

3,6

2,6

1,6

1,4

1,0

За професійними групами

найпростіші професії

працівники сфери торгівлі та послуг

робітники з обслуговування 

устаткування та машин

робітники з інструментом

фахівці

професіонали

технічні службовці

службовці, керівники

робітники сільського, лісового господарств

16,5

14,1

11,0

10,5

10,2

9,3

3,6

1,8

За розмірами заробітної плати

Чернігівська область

операції з нерухомим майном

постачання електроенергії 4,2

мінімальна

, 15.1%

від 

мінімально

ї до 6000 

грн., 35.4%
від 6001 

грн. до 

7000 грн., 

19.7%

від 7001 

грн. до 

10000 грн., 

22.1%

понад 

10000 грн., 

7.7%
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Професії за якими кількість вакансій є найбільшою серед усіх 

професій (за Класифікатором професій), у 2020 році

о

Назва професії
Кількість 

вакансій, 

од.

водій автотранспортних засобів 1395

підсобний робітник 1289

продавець продовольчих товарів 1017

машиніст (кочегар) котельної 941

тракторист-машиніст сільгосп. виробництва 769

кухар 563

охоронник 498

тракторист 482

оператор котельні 458

прибиральник службових приміщень 424

продавець непродовольчих товарів 419

опалювач 418

бухгалтер 381

швачка 326

слюсар-ремонтник 270

продавець-консультант 259

сестра медична (брат медичний) 257

сторож 257

вантажник 246

вчитель закладу загальної середньої освіти 204

електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування
202

Назва професії
Кількість 

вакансій, 

од.

молодша медична сестра 173

фахівець 139

комірник 139

спеціаліст державної служби 133

верстатник деревообробних верстатів 128

офіціант 123

оператор інформаційно-комунікаційних 

мереж
116

укладальник-пакувальник 115

бармен 114

робітник з благоустрою 107

двірник 107

кондитер 106

менеджер (управитель) із збуту 105

соціальний робітник 101

головний бухгалтер 100

електрогазозварник 100

мийник посуду 99

робітник з комплексного обслуговування 

сільськогосподарського виробництва
91

Чернігівська область
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Заробітна плата у вакансіях

за професійними групами станом на 1 січня 2021р., грн.

8 198 службовці, керівники

7 961

7 290

робітники з обслуговування 

устаткування та машин

6 896 професіонали

6 512 фахівці

6 306

технічні службовці

5 702 працівники сфери торгівлі та послуг

5 631

найпростіші професії5 625

робітники сільського господарства

у середньому по 

області: 6 911 грн.

Чернігівська область

кваліфіковані робітники з інструментом
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Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим серед усіх 

професій (за Класифікатором професій), станом на 1 січня 2021 року

о

Назва професії
Кількість 

вакансій, 

од.

головний конструктор 16191

началник структурного підрозділу 15000

кошторисник 15000

агент комерційний 15000

головний інженер 14293

майстер дільниці 13225

начальник (завідувач, керівник) 

структурного підрозділу закладу охорони 

здоров'я

12100

начальник (завідувач) виробничої 

лабораторії
12048

майстер 12000

начальник автомобільної

газонаповнювальної станції
12000

шліфувальник по дереву 12000

майстер 12000

шліфувальник по дереву 12000

електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах
11500

начальник цеху 11140

Назва професії
Кількість 

вакансій, 

од.

машиніст бульдозера 11000

тракторист-машиніст сільськгосподарського

виробництва
11000

машиніст тепловоза 10593

начальник виробництва 10500

конструктор одягу 10500

машиніст крана автомобільного 10280

рамник 10167

майстер цеху 10000

головний енергетик 10000

головний бухгалтер 10000

інженер з нормування праці 10000

комплектуваник меблів 10000

машиніст екскаватора 9930

інженер 9763

інженер-конструктор 9757

Чернігівська область
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Структура безробітних, %
станом на 1 січня 2021 року

охорона здоров’я

професіонали

3,9

професійна, наукова діяльність

23,0

фінансова та страхова діяльність

переробна промисловість

державне управління

транспорт

будівництво

розміщення й харчування

інформація та телекомунікації

сільське, лісове 

господарства

торгівля та ремонт 

інші види діяльності

адміністративне обслуговування

освіта

13,0

тис.

осіб

16,9

5,0

14,1

13,0

7,5

4,8

2,9

2,8

2,8

2,2

2,0

1,6

1,2

За видами економічної діяльності

За професійними групами

За освітою

9,1

6,2

7,9

11,3

11,8

13,4

16,0

20,4

технічні службовці

кваліфіковані робітники сільського, 

лісового господарств

працівники сфери торгівлі

та послуг

найпростіші професії

робітники з інструментом

робітники з обслуговування 

устаткування та машин

фахівці

службовці , керівники

Чернігівська область

1,4 постачання електроенергії та газу
вища, 

46.9%

професійно-

технічна, 

27.2%

середня 

загальна, 

25.9%
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Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів серед усіх 

професій (за Класифікатором професій), у 2020 році

о

Назва професії

машиніст (кочегар) котельної

електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування

швачка

слюсар з експлуатації та ремонту газового 

устаткування

асистент вчителя

викладач (методи навчання)

опалювач

оператор інформаційно-комунікаційних мереж

лікар загальної практики-сімейний лікар

оператор котельні

слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики (електромеханіка)

керівник музичний

вихователь дошкільного навчального закладу

концертмейстер

слюсар-сантехнік

формувальник тіста

слюсар з механоскладальних робіт

слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

фрезерувальник

Назва професії

лікар-педіатр

лікар-терапевт 

асистент вихователя дошкільного навчального закладу

електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних 

машинах

монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії

токар

робітник з комплексного прибирання та утримання 

будинків з прилеглими територіями

лікар-анестезіолог

двірник

інструктор з фізкультури

контролер газового господарства

монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу

фахівець з публічних закупівель

шліфувальник

Чернігівська область


