
Попит та  пропозиція 
на ринку праці Житомирської області 
у розрізі професій та видів діяльності 



Попит та пропозиція у регіональному розрізі 
на 1 березня 2019 року 

Кількість вакансій, тис. од. 

Кількість зареєстрованих  
безробітних, тис. осіб 14 743особа 

Заробітна плата у вакансіях, грн. 

3 090 

136 од. 

Кількість зареєстрованих 
безробітних 

Кількість вакансій (3-ПН) 

Кількість пропозицій 
роботи з інших джерел 

крім того: 

Зарплата у вакансіях 5 225 грн. 

 4,7 -  10,0 

10,1  -  13,0 

13,1 -  20,0 

20,1  -  26,3 

1,1  -  2,0 

2,1  -  4,0 

4,1  -  12,6 

4641 - 5500 

5501 - 6000 

6001 - 7346 



За розмірами заробітної плати 

працівники сфери торгівлі    та 
послуг 

охорона здоров’я  найпростіші      професії 

 робітники  з інструментом 
  робітники з обслуговування 

устаткування та машин 

фахівці 

професіонали 

0,9 

8,4 

5,0 

10,7 

11,5 

17,8 

18,0 

5,0  інші види діяльності 

1,1 

1,2 

2,0 

2,8 

3,0 

6,1 

7,2 

8,3 

8,7 

19,6 

24,3 переробна промисловість 

державне управління 

сільське, лісове та  
рибне господарство 

За видами економічної діяльності 

технічні службовці 

Структура вакансій (%) 
на 1 березня 2019 року 

За професійними групами 

розміщування й харчування 

постачання електроенергії, газу  

торгівля та ремонт 
транспортних  засобів  
  

освіта 

8,3 службовці та керівники 

кваліфіковані робітники сільського          
господарства 

19,4 

5,4 

  

 будівництво 

1,7 

транспорт 

інформація та телекомунікації 

добувна промисловість 

мінімальна

31%

від мін.           
до 

5 000 грн.

37%

від 5 001                  
до 7 000 

грн.

20%

від 7 001                    
до 10 000 

грн.

11%

понад
10 001 грн.

1%

адміністративне обслуговування 

3,6 

професійна, наукова та технічна діяльність 



Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 

Назва професії 
Кількість 
вакансій, 

од. 

 продавець  товарів 568 

 водій автотранспортних засобів 468 

 підсобний робітник 446 

 укладальник-пакувальник 268 

 бухгалтер 234 

 швачка 200 

 кухар 172 

 прибиральник службових 

приміщень 
170 

 тракторист, тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 
165 

 сестра медична 158 

 комплектувальник проводів 156 

 охоронник 154 

молодша медична сестра (санітарка, 

санітарка-прибиральниця та ін.) 
122 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) у січні-лютому 2019 р. 

Назва професії 
Кількість 
вакансій, 

од. 

 складальник верху взуття 120 

 продавець-консультант 118 

 верстатник деревообробних 

верстатів 
113 

 сторож 105 

 слюсар-ремонтник 96 

 офіціант 88 

 листоноша  84 

 спеціаліст державної служби 83 

 електрогазозварник 76 

 електромонтер з ремонту 65 

 інспектор (пенітенціарна система) 63 

 головний бухгалтер 61 

 бармен 55 

 фрезерувальник каменю 54 



Заробітна плата у вакансіях на 1 березня 2019 року 

за професійними групами, грн. 

службовці та керівники 

5848 

5240 

професіонали 

фахівці 

4806 

4755 

5099 

5718 

5438 

3834 

4988 

технічні службовці 

найпростіші професії 

 робітники з інструментом 
 

робітники з обслуговування 
 устаткування та машин 

працівники сфери торгівлі та послуг  
 

кваліфіковані робітники  
 сільського господарства 

Житомирська область 

 (у середньому)   

5 225 грн. 



Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим 

Назва професії 
Заробітна 

плата, 
 грн. 

начальник управління 17 312 

голова районної державної адміністрації 14 272 

директор комерційний 14 000 

маркшейдер 14 000 

бригадир з поточного утримання й 

ремонту колій 
13 000 

комплектувальник проводів 12 400 

головний агроном 12 000 

електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах 
12 000 

механік з ремонту устаткування 11 000 

формувальник ручного формування 11 000 

рихтувальник кузовів 10 000 

Назва професії 
Заробітна 

плата,  
грн. 

монтажник устаткування котельних 

установок 
10 000 

закрійник 10 000 

друкар офсетного плоского друкування 10 000 

водій тролейбуса 10 000 

землероб 10 000 

мийник-прибиральник рухомого складу 9 600 

коваль на молотах і пресах 9 500 

налагоджувальник устаткування у 

виробництві харчової продукції 
9 250 

формувальник залізобетонних виробів 9 143 

економіст з фінансової роботи 9 000 

слюсар з виготовлення вузлів і деталей 

технологічних трубопроводів 
9 000 

серед усіх професій (за Класифікатором професій), на 1 березня 2019 року 



За освітою 

працівники сфери торгівлі та послуг  
  

охорона здоров’я  

найпростіші професії 

 робітники з інструментом 
 

робітники з обслуговування 
 устаткування та машин 

фахівці 

професіонали 

5,7 

9,0 

5,7 

9,5 

12,6 

15,9 

17,8 

16,7 

5,8 

адміністративне обслуговування 

1,3 

1,7 

2,2 

2,3 

2,3 

4,5 

5,1 

15,0 

15,9 

17,1 

23,6 

освіта 

переробна промисловість 

державне управління 

транспорт 

За видами економічної діяльності 

технічні службовці 

Структура безробітних, (%) 
на 1 березня 2019 року 

За професійними групами 

фінансова та страхова діяльність 

розміщування й харчування 

сільське, лісове та  
 рибне господарство 

торгівля та ремонт  
 транспортних засобів 

інші види діяльності 7,1 

службовці та керівники 

кваліфіковані робітники сільського  
  господарства 

1,8 

добувна промисловість 

будівництво 

1,4 
загальна 

середня 

31% 

професійно

-технічна 

30% 

вища 

39% 

14 743 
особи 

професійна, наукова  та технічна 
діяльність 



Назва професії 

 комплектувальник проводів 

 швачка 

 інспектор (пенітенціарна система) 

поліцейський (інспектор) патрульної служби 

 електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

 офіціант 

 складальник верху взуття 

 начальник відділення зв'язку 

 складальник взуття 

 бариста 

 контролер енергонагляду 

 державний виконавець 

 контролер газового господарства 

 завантажувач-вивантажувач 

 вчитель-логопед 

 викладач (методи навчання) 

 слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) у січні-лютому 2019 року 
 


