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

Попит та пропозиція у регіональному розрізі
на 1 серпня 2018 р.

14 372

Кількість зареєстрованих
особи
безробітних

3 335 од.
275 од.

4 778 грн.

Кількість зареєстрованих
безробітних, тис. осіб

Кількість вакансій (3-ПН)
крім того:
Кількість пропозицій
роботи з інших джерел

5,2 - 10,0
10,1 - 13,0

Зарплата у вакансіях

13,1 - 15,0
15,1 - 23,8

Кількість вакансій, тис. од.

Заробітна плата у вакансіях, грн.

0,9 - 2,0

4 186– 4 700

2,1 - 3,0

4 701 – 5 500

3,1 - 5,0

5 501 – 6 606

5,1 - 11,3

Структура вакансій (%)
на 1 серпня 2018 р.

За видами економічної діяльності
0,7 мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
1,5

постачання електроенергії, газу та
кондиційованого повітря

2,1

водопостачання; каналізація

2,2

адміністративне обслуговування

2,7

розміщування й харчування

2,8
3,2

добувна промисловість
будівництво

3,9

інші види діяльності

6,6
7,8
7,9

від 7 001
до 10 000 грн.
10%

понад
10 001 грн.
2%

мінімальна
31%
від 5 001
до 7 000 грн.
24%
від 4 001
до 5 000 грн.
22%

освіта

3,5

4,2

За розмірами заробітної плати

За професійними групами
1,5
3,7

охорона здоров’я
сільське, лісове та рибне
господарство

5,4

державне управління,
оборона

8,9

транспорт

20,5

торгівля та ремонт

30,4

переробна промисловість

від мін.
до 4 000 грн.
11%

8,1

кваліфіковані робітники сільського
господарства
технічні службовці
службовці та керівники
професіонали
фахівці

14,6

найпростіші професії

15,4

працівники сфери торгівлі та послуг

21,0
21,4

кваліфіковані робітники
з інструментом
робітники з обслуговування
устаткування та машин

Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою
серед усіх професій (за Класифікатором професій) у січні-липні 2018 р.
Назва професії

Кількість
вакансій, од.

підсобний робітник

1 841

водій автотранспортних засобів

1 492

продавець продовольчих товарів

1 007

комплектувальник проводів
бухгалтер
охоронник
укладальник-пакувальник
сестра медична
прибиральник службових приміщень
швачка
кухар

618
604
496
495
489
476
459
438

тракторист
вантажник
тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва
сторож
слюсар-ремонтник

412
402

продавець непродовольчих товарів
спеціаліст державної служби

358
336

388
382
367

Назва професії

верстатник деревообробних
верстатів
робітник на лісокультурних
(лісогосподарських) роботах
продавець-консультант
електрогазозварник
молодша медична сестра
(санітарка, та ін.)
офіціант
двірник
оператор заправних станцій
менеджер (управитель) із збуту
листоноша (поштар)
фрезерувальник каменю
електромонтер з ремонту
комірник
головний бухгалтер
соціальний робітник
бармен
лікар
водій навантажувача
фармацевт

Кількість
вакансій, од.

295
281
277
259
246
225
223
194
176
165
149
148
146
141
141
135
129
123
122

Заробітна плата у вакансіях на 1 серпня 2018 р.
за професійними групами, грн.

3713 технічні службовці
4255

працівники сфери торгівлі
та послуг

4388

кваліфіковані робітники
сільського господарства

4394

найпростіші професії

4832
5050
5119

фахівці

Житомирська область
(у середньому)
4 778 грн.

кваліфіковані робітники з
інструментом
професіонали

5122

робітники з обслуговування
устаткування та машин

5129

службовці та керівники

Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим
серед усіх професій (за Класифікатором професій), на 1 серпня 2018 р.

Назва професії

Заробітна
плата,
грн.

піскоструминник

15 000

оператор склоформувальних машин

12 000

інженер з механізації та автоматизації
виробничих процесів
водій тролейбуса
електрозварник на автоматичних та
напівавтоматичних машинах

11 900
11 111
10 533

фахівець з інформаційних технологій

10 137

директор технічний

10 000

технолог (будівельні матеріали)

10 000

фахівець із якості

10 000

головний механік

9 908

газорізальник

9 600

поліцейський (інспектор) патрульної
служби

9 000

грохотник

9 000

Назва професії

представник торговельний
формувальник залізобетонних виробів та
конструкцій
головний інженер
налагоджувальник контрольновимірювальних приладів та автоматики
інженер-проектувальник
технік-лаборант (будівництво)
механік дизельної та холодильної
установок
механік цеху
лаборант (галузі техніки)
шеф-кухар
арматурник
електромонтер-лінійник з монтажу
повітряних ліній високої напруги
контролер скляного виробництва
контролер якості
оператор-терміст на автоматичних лініях

Заробітна
плата,
грн.

8 750
8 500
8 325
8 038
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000

Структура безробітних, (%)
на 1 серпня 2018 р.

За освітою

За видами економічної діяльності
1,6
1,9
1,9
2,0
2,0
3,6
4,1
4,2
5,7
5,9

фінансова та страхова діяльність

добувна промисловість
адміністративне обслуговування

розміщування й харчування
освіта
транспорт
постачання електроенергії,
газу та повітря
охорона здоров’я
інші види діяльності
сільське, лісове та
рибне господарство

14,9

переробна промисловість

22,5

14372

торгівля та ремонт
транспортних засобів
державне управління,
оборона

загальна
середня
31%

особи

будівництво

13,4

16,3

вища
39%

професійно
-технічна
30%

За професійними групами
3,8 кваліфіковані робітники сільського
господарства
5,4
технічні службовці
професіонали
6,9
8,3
8,4
11,6
15,2

19,0
21,4

кваліфіковані робітники з
інструментом
фахівці
службовці та керівники
працівники сфери торгівлі
та послуг
найпростіші професії
робітники з обслуговування
устаткування та машин

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів
серед усіх професій (за Класифікатором професій) у січні-липні 2018 року
Назва професії

Назва професії
водій автотранспортних засобів
продавець продовольчих та непродовольчих
товарів
комплектувальник проводів
бухгалтер
сестра медична

тракторист-машиніст сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва
оператор заправних станцій
менеджер (управитель) із збуту
електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування
фрезерувальник каменю
лікар

швачка

листоноша (поштар)

охоронник

інспектор (пенітенціарна система)

кухар

бармен

слюсар-ремонтник

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

верстатник деревообробних верстатів

водій навантажувача

продавець-консультант
електрогазозварник

робітник на лісокультурних (лісогосподарських)
роботах
складальник верху взуття

молодша медична сестра
офіціант

фармацевт

