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



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

Кількість вакансій, тис. од. 

Кількість зареєстрованих  
безробітних, тис. осіб 14 055 осіб 

Заробітна плата у вакансіях, грн. 

3 955 

282 од. 

Кількість зареєстрованих 
безробітних 

Кількість вакансій (3-ПН) 

Кількість пропозицій 
роботи з інших джерел 

крім того: 

Зарплата у вакансіях 4 816 грн. 

 4,9   -  10,0 

10,1  -  13,0 

13,1 -  15,0 

15,1  -  23,1 

0,8  -  2,0 

2,1  -  3,0 

3,1  -  5,0 

5,1  -  12,6 

4 359– 4 700 

4 701 – 5 500 

5 501 – 6 465 



За розмірами заробітної плати 

працівники сфери торгівлі та послуг 

охорона здоров’я  

найпростіші професії 

кваліфіковані робітники  
  з інструментом 

робітники з обслуговування 
устаткування та машин 

фахівці 

професіонали 

1,0 

8,6 

3,5 

10,1 

15,3 

17,2 

18,9 

3,9 

 інші види діяльності 

0,9 

1,2 

2,5 

3,0 

3,5 

4,9 

6,6 

7,6 

8,5 

18,8 

28,9 переробна промисловість 

державне управління, 
 оборона 

сільське, лісове та рибне 
господарство 

За видами економічної діяльності 

технічні службовці 

Структура вакансій (%) 
на 1 жовтня 2018 р. 

За професійними групами 
розміщування й харчування 

постачання електроенергії, газу та 
кондиційованого повітря 

торгівля та ремонт  
  

освіта 

5,2 службовці та керівники 

кваліфіковані робітники сільського          
господарства 

20,2 

4,1 

 інформація та телекомунікації 

 будівництво 

1,9 

транспорт 

водопостачання; каналізація 

добувна промисловість 

мінімальна

32%

від мін.           

до 4 000 грн.

10%

від 4 001                  

до 5 000 грн.

21%

від 5 001                    

до 7 000 грн.

24%

від 7 001                    

до 10 000 грн.

11%

понад                        

10 001 грн.

2%

адміністративне обслуговування 

3,7 



Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 

Назва професії 
Кількість 
вакансій, 

од. 

 підсобний робітник 2 329 

 водій автотранспортних засобів 1 779 

 продавець продовольчих та 

непродовольчих товарів 
1 655 

 комплектувальник проводів 872 

 бухгалтер 757 

 кухар 747 

 прибиральник службових 

приміщень 
653 

 сестра медична 622 

 укладальник-пакувальник 612 

 охоронник 610 

 вантажник 550 

 швачка 533 

 сторож 474 

 тракторист 449 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) у січні-вересні  2018 р. 

Назва професії 
Кількість 
вакансій, 

од. 

 слюсар-ремонтник 437 

 спеціаліст державної служби 418 

 тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

415 

 продавець-консультант 365 

 верстатник деревообробних 

верстатів 
343 

 вчитель загальноосвітнього 

навчального закладу 
328 

 оператор заправних станцій 318 

 молодша медична сестра  312 

 електрогазозварник 304 

 офіціант 292 

 робітник на лісокультурних  

роботах 
286 



Заробітна плата у вакансіях на 1 жовтня 2018 р. 

за професійними групами, грн. 

службовці та керівники 

5315 

4744 

професіонали 

фахівці 

4470 

4455 

4619 

5179 

4763 

3759 

4555 

технічні службовці 

найпростіші професії 

кваліфіковані робітники з  
інструментом 

робітники з обслуговування 
 устаткування та машин 

працівники сфери торгівлі  
та послуг 

кваліфіковані робітники  
 сільського господарства 

Житомирська область 

 (у середньому)   

4 816 грн. 



Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим 

Назва професії 
Заробітна 

плата, 
 грн. 

головний механік 20 000 

піскоструминник 15 000 

представник торговельний 12 000 

інженер з механізації та автоматизації 

виробничих процесів 
11 900 

інженер з пожежної безпеки 11 383 

начальник відділення 10 300 

машиніст навантажувальної машини 10 192 

технолог (будівельні матеріали) 10 000 

штампувальник (холодноштампувальні 

роботи) 
10 000 

оператор маніпулятора (лісове 

господарство та лісозаготівля) 
10 000 

токар-розточувальник 10 000 

водій тролейбуса 10 000 

Назва професії 
Заробітна 

плата,  
грн. 

електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах 
9 500 

налагоджувальник  устаткування 9 500 

грохотник 9 000 

оператор  розкрійного  устаткування 9 000 

машиніст підіймача 9 000 

сортувальник-складальник брухту та 

відходів металу 
9 000 

формувальник залізобетонних виробів та 

конструкцій 
8 800 

юрист 8 750 

поліцейський (за спеціалізаціями) 8 545 

контролер скляного виробництва 8 500 

головний інженер 8 325 

апаратник приготування хімічних 

розчинів 
8 325 

машиніст  екскаватора 8 130 

серед усіх професій (за Класифікатором професій), на 1 жовтня 2018 р. 



За освітою 

працівники сфери торгівлі  
 та послуг 

охорона здоров’я  

найпростіші професії 

кваліфіковані робітники з  
інструментом 

робітники з обслуговування 
 устаткування та машин 

фахівці 

професіонали 

3,6 

8,3 

5,5 

8,7 

12,4 

14,9 

21,3 

18,2 

6,4 

адміністративне обслуговування 

1,6 

1,8 

2,0 

3,6 

4,1 

4,3 

5,6 

12,3 

15,4 

16,2 

23,2 

освіта 

переробна промисловість 

державне управління, 
 оборона 

транспорт 

За видами економічної діяльності 

технічні службовці 

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

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 

1,7 

постачання електроенергії, 
газу та повітря 

загальна 

середня 

31% 

професійно

-технічна 

29% 

вища 

40% 

14 055 
осіб 



Назва професії 

 водій автотранспортних засобів 

 сестра медична 

 вантажник 

 швачка 

 верстатник деревообробних верстатів 

 слюсар-ремонтник 

 офіціант 

 електрогазозварник 

 двірник 

 державний виконавець 

 спеціаліст державної служби 

 кухар 

 електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) у січні-вересні 2018 року 

 

Назва професії 

 тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

 лікар 

 оператор заправних станцій 

 укладальник-пакувальник 

 бухгалтер 

 доцент 

 фрезерувальник каменю 

 інспектор (пенітенціарна система) 

 оператор виробничої дільниці 

 водій навантажувача 

 слюсар-сантехнік 

 викладач вищого навчального закладу 

 вчитель загальноосвітнього навчального закладу 


