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

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

13 932

Кількість зареєстрованих
особи безробітних

3 096 од.
381 од.

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

4 540

грн. Зарплата у вакансіях

Кількість вакансій, тис. од.

13,1 - 15,0
15,1 - 25,0

Заробітна плата у вакансіях, грн.

0,8 - 2,0

4 087 – 4 500

2,1 - 3,0

4 501 – 5 000

3,1 - 5,0

5 001 – 6 161

5,1 - 10,2

Структура вакансій (%)
на 1 травня 2018 р.

За видами економічної діяльності
1,4 інформація та телекомунікації
1,5
1,6
1,7

2,5
2,6
2,9
3,0
3,2
4,0
6,7
7,1
12,4
18,6
30,8

професійна та наукова діяльність
водопостачання; каналізація
адміністративне обслуговування

За розмірами заробітної плати
від 7 001
до 10 000 грн.

понад
10 001 грн.

5,0

1,3
мінімальна

36,0

від 5 001
до 7 000 грн.

22,9

будівництво
від 4 001
до 5 000 грн.

освіта

від мін.
до 4 000 грн.

24,4

розміщування й харчування
добувна промисловість
охорона здоров’я
інші види діяльності
транспорт
державне управління,
оборона
сільське, лісове та рибне
господарство
торгівля та ремонт
транспортних засобів
переробна промисловість

10,4

За професійними групами
2,8
3,6
6,8
6,9
7,0

кваліфіковані робітники сільського
господарства
технічні службовці
службовці та керівники
фахівці
професіонали

14,2

найпростіші професії

16,3

працівники сфери торгівлі та послуг

20,9
21,5

робітники
з
обслуговування
устаткування та машин
кваліфіковані робітники
з інструментом

Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою
серед усіх професій (за Класифікатором професій) у січні-квітні 2018 р.
Назва професії
підсобний робітник
водій автотранспортних засобів
продавець продовольчих та
непродовольчих товарів
укладальник-пакувальник

Кількість
вакансій, од.

Кількість
вакансій, од.

Назва професії

1 145

верстатник деревообробних верстатів
електрогазозварник
комплектувальник проводів
молодша медична сестра (санітарка,
санітарка-прибиральниця та ін.)
менеджер (управитель) із збуту

178
163
159

офіціант
двірник
соціальний робітник

127
116
106

складальник верху взуття

105

листоноша (поштар)
хмеляр
фрезерувальник каменю
комірник
оператор заправних станцій

100
100
100
99
91

головний бухгалтер

88

бармен

86

електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування

86

складальник взуття

81

слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів

80

912
810
394

бухгалтер

383

швачка
тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва
тракторист
охоронник
кухар

363

прибиральник службових приміщень

276

сестра медична
робітник на лісокультурних
(лісогосподарських) роботах

255

слюсар-ремонтник

244

вантажник

241

спеціаліст державної служби
продавець-консультант
сторож

214
186
185

323
309
302
291

250

129
127

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

3 982 працівники сфери торгівлі та послуг
4 039
4 041
4 173

4 487
4 720
4 774

4 810
5 075

технічні службовці
найпростіші професії
кваліфіковані робітники
сільського господарства Житомирська область

(у середньому)
4 540 грн.

фахівці
професіонали

кваліфіковані робітники з інструментом
службовці та керівники
робітники з обслуговування
устаткування та машин

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

Назва професії

Заробітна
плата,
грн.

керуючий фермою

15 000

головний зоотехнік

15 000

головний ветеринарний лікар

15 000

піскоструминник
водій тролейбуса

15 000
12 000

начальник управління

10 300

директор технічний

10 000

оцінювач-експерт

10 000

машиніст зернових навантажувальнорозвантажувальних машин

10 000

токар-карусельник

9 000

машиніст екструдера
інспектор з навчальної, виховної,
методичної роботи, виробничого
навчання і початкової військової
підготовки
начальник дільниці

8 700
8 500

8 000

Назва професії

Заробітна
плата,
грн.

інженер з проектно-кошторисної роботи
інженер-проектувальник (цивільне
будівництво)
механік дизельної та холодильної
установок
монтажник-складальник
металопластикових конструкцій
терміст
машиніст холодильних установок
машиніст автовишки та
автогідропідіймача
машиніст екскаватора
зоотехнік
заточувальник
головний бухгалтер
хімік

8 000

інженер з нормування праці

7 000

технолог

7 000

інженер з безпеки руху

7 000

8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
7 277
7 250
7 250
7 013
7 000

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

За освітою

За видами економічної діяльності
1,6 професійна, наукова та технічна діяльність
1,6
1,9
2,0
2,4
2,7
2,9
4,3
4,9
5,8

фінансова та страхова діяльність

вища
39%

адміністративне обслуговування

13932
особи

будівництво
добувна промисловість

водопостачання; каналізація

професійно
-технічна
30%

За професійними групами

освіта
транспорт
охорона здоров’я
інші види діяльності

4,6 кваліфіковані робітники сільського
господарства
5,7
технічні службовці
6,5
професіонали
8,6

15,5

переробна промисловість

9,0

17,5

сільське, лісове та
рибне господарство
торгівля та ремонт
транспортних засобів

12,6

17,6
19,3

загальна
середня
31%

державне управління,
оборона

15,2

18,0
19,8

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

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

Назва професії

водій автотранспортних засобів

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування

комплектувальник проводів

фрезерувальник каменю

сестра медична

оператор виробничої дільниці
слюсар з механоскладальних робіт
токар
державний виконавець
водій навантажувача
дорожній робітник.
експедитор
електрозварник на автоматичних та
напівавтоматичних машинах
агент торговельний

швачка

верстатник деревообробних верстатів
вантажник
лікар
інспектор (пенітенціарна система)

складальник верху взуття
електрогазозварник
тракторист-машиніст сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва
слюсар-ремонтник

помічник чергового

укладальник-пакувальник

електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту
устаткування
формувальник залізобетонних виробів та
конструкцій

складальник взуття

бариста

офіціант

