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

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

14 376 осіб

Кількість зареєстрованих
безробітних

4 318од.

Кількість вакансій (3-ПН)

242 од.

4 688 грн.

крім того:
Кількість пропозицій
роботи з інших джерел

Кількість зареєстрованих
безробітних, тис. осіб

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

Зарплата у вакансіях

13,1 - 15,0
15,1 - 23,5

Кількість вакансій, тис. од.

Заробітна плата у вакансіях, грн.

1,1 - 2,0

4 212– 4 700

2,1 - 3,0

4 701 – 5 500

3,1 - 5,0

5 501 – 6 430

5,1 - 11,6

Структура вакансій (%)
на 1 вересня 2018 р.

За видами економічної діяльності
0,9 мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
1,2

постачання електроенергії, газу та
кондиційованого повітря

1,8

водопостачання; каналізація

2,0

2,6
3,5

адміністративне обслуговування

будівництво
інші види діяльності

3,8

охорона здоров’я

5,9

від 7 001
до 10 000
грн.
9%

мінімальна
35%

від 5 001
до 7 000 грн.
21%

сільське, лісове та рибне
господарство
розміщування й харчування

від 4 001
до 5 000 грн.
24%

0,7
3,4
5,0

транспорт

10,3

7,9

державне управління,
оборона

14,1

освіта

17,3

торгівля та ремонт

25,5

переробна промисловість

від мін.
до 4 000 грн.
10%

За професійними групами

6,0

13,3

понад
10 001 грн.
1%

добувна промисловість

3,6

4,7

За розмірами заробітної плати

кваліфіковані робітники сільського
господарства
технічні службовці
службовці та керівники
фахівці
професіонали

15,6

найпростіші професії

16,4

працівники сфери торгівлі та послуг

16,9
17,6

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-серпні 2018 р.
Назва професії

Кількість
вакансій,
од.

підсобний робітник

2 136

водій автотранспортних засобів
продавець продовольчих товарів

1 655
1 121

комплектувальник проводів

824

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

690
619
560
558
553
550
511
486

тракторист

434

сторож

430

слюсар-ремонтник
тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва
продавець непродовольчих товарів

410
409
397

Назва професії

Кількість
вакансій,
од.

продавець-консультант
верстатник деревообробних
верстатів
молодша медична сестра (санітарка,
санітарка-прибиральниця, санітаркабуфетниця та ін.)
робітник на лісокультурних
(лісогосподарських) роботах

334

електрогазозварник

281

офіціант
двірник
вчитель загальноосвітнього
навчального закладу
оператор заправних станцій
фахівець
листоноша (поштар)
менеджер (управитель) із збуту
електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування
фрезерувальник каменю

264
256

317
285
282

241
223
187
187
186
178
175

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

3837 технічні службовці
4174
4395
4447

4515
4522
4943

5129
5326

працівники сфери торгівлі
та послуг
професіонали
кваліфіковані робітники
сільського господарства Житомирська область

(у середньому)
4 688 грн.

фахівці
найпростіші професії

службовці та керівники
кваліфіковані робітники з
інструментом

робітники з обслуговування
устаткування та машин

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

Назва професії

Заробітна
плата,
грн.

головний механік

20 000

піскоструминник

15 000

токар-розточувальник

14 000

оператор склоформувальних машин
інженер з механізації та автоматизації
виробничих процесів

12 000

комплектувальник проводів

11 000

машиніст навантажувальної машини

10 243

фахівець з інформаційних технологій

10 137

директор технічний

10 000

технолог (будівельні матеріали)

10 000

інженер з організації експлуатації та
ремонту
штампувальник
оператор маніпулятора (лісове
господарство та лісозаготівля)

11 900

10 000
10 000
10 000

Назва професії

Заробітна
плата,
грн.

водій тролейбуса
електрозварник на автоматичних та
напівавтоматичних машинах
голова районної державної адміністрації
начальник відділення
машиніст навантажувально-доставочної
машини
грохотник

10 000

машиніст підіймача

9 000

сортувальник-складальник брухту та
відходів металу
інженер-проектувальник
головний інженер
апаратник приготування хімічних
розчинів
налагоджувальник контрольновимірювальних приладів та автоматики
машиніст екскаватора

9 800
9 308
9 250
9 000
9 000

9 000
8 333
8 325
8 325
8 038
8 028

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

За освітою

За видами економічної діяльності
1,6

фінансова та страхова діяльність

1,8

адміністративне обслуговування

2,0
2,0
2,2
3,4

добувна промисловість

розміщування й харчування
освіта
постачання електроенергії,
газу та повітря

4,1

транспорт

5,8

інші види діяльності

6,1

охорона здоров’я

12,8

сільське, лісове та
рибне господарство

15,2

переробна промисловість

22,7

14376

торгівля та ремонт
транспортних засобів
державне управління,
оборона

загальна
середня
31%

особи

будівництво

4,1

16,2

вища
39%

професійно
-технічна
30%

За професійними групами
3,7 кваліфіковані робітники сільського
господарства
5,5
технічні службовці
професіонали
6,9
8,1
8,5
11,8
15,5

18,7
21,3

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-серпні 2018 року
Назва професії

Назва професії

водій автотранспортних засобів

бухгалтер

сестра медична

фрезерувальник каменю

швачка

водій навантажувача

вантажник

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

верстатник деревообробних верстатів

дорожній робітник.

слюсар-ремонтник

оператор виробничої дільниці

офіціант

слюсар-сантехнік

електрогазозварник

сортувальник матеріалів та виробів з деревини

двірник

токар

спеціаліст державної служби

фахівець

лікар
тракторист-машиніст сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва
електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування

слюсар з механоскладальних робіт

робітник з комплексного обслуговування й
ремонту будинків
кухар

