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



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

Кількість вакансій, тис. од. 

Кількість зареєстрованих  
безробітних, тис. осіб 13 890 осіб 

Заробітна плата у вакансіях, грн. 

1 881 од. 

287 од. 

Кількість зареєстрованих 
безробітних 

Кількість вакансій (3-ПН) 

Кількість пропозицій 
роботи з інших джерел 

крім того: 

Зарплата у вакансіях 4 319 грн. 

5,2   -  9,2 

10,9  -  14,6 

17,4  -  20,3 

21,7  -   27,4 

0,2  -  1,0 

1,1  -  2,0 

2,2  -  3,5 

4,5  -  6,6 

3 754 – 4 100 

4 205 – 4 789 

5 167 – 5 884 



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 

1,4 

7,9 

3,1 

9,6 

12,4 

14,9 

20,8 

2,9 

 інші види діяльності 

1,6 

1,9 

2,4 

2,7 

2,9 

4,9 

5,3 

7,4 

10,2 

19,7 

32,4 переробна промисловість 

державне управління, 
 оборона 

сільське, лісове та рибне 
господарство 

За видами економічної діяльності 

технічні службовці 

Структура вакансій (%) 
на 1 січня 2018 р. 

За професійними групами 

розміщування й харчування 

професійна, наукова та технічна 
 діяльність 

торгівля та ремонт  
 транспортних засобів 

освіта 

7,6 

службовці та керівники 

кваліфіковані робітники сільського 
господарства 

22,3 

3,5 

 адміністративне обслуговування 

 будівництво 

2,2 

транспорт 

водопостачання; каналізація 

постачання електроенергії, газу 



Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

 підсобний робітник 2 276 

 продавець товарів  2 255 

 водій автотранспортних засобів 2 013 

 машиніст (кочегар) котельної 1 238 

 оператор котельні 1 090 

 тракторист, тракторист-машиніст 974 

 бухгалтер 926 

 кухар 912 

 комплектувальник проводів 899 

 охоронник 834 

 вантажник 733 

 прибиральник службових приміщень 683 

 спеціаліст державної служби 641 

 швачка 617 

 сторож 561 

 слюсар-ремонтник 559 

 укладальник-пакувальник 505 

 сестра медична 459 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

 вчитель загальноосвітнього 
навчального закладу 

416 

 електрогазозварник 395 

 оператор заправних станцій 384 

 складальник верху взуття 382 

 продавець-консультант 379 

 офіціант 372 

 молодша медична сестра 354 

 менеджер (управитель) із збуту 340 

 верстатник деревообробних верстатів 324 

 двірник 308 

 фахівець 253 

 вихователь 252 

 бармен 243 

 фрезерувальник каменю 242 

 листоноша (поштар) 241 

 державний виконавець 240 

 опалювач 240 

 головний бухгалтер 228 

 електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування 

216 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) у 2017 році 



Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

 менеджер зі збуту 340 

 головний бухгалтер 228 

 начальник відділу 134 

 керівник гуртка 132 

 майстер 126 

 директор підприємства 83 

 заступник директора 80 

 завідувач складу 80 

 менеджер 66 

 завідувач господарства 64 

 головний інженер 56 

 менеджер в роздрібній торгівлі 53 

 майстер цеху 50 

 начальник відділу поштового зв'язку 49 

 заступник начальника відділу 49 

Законодавці, державні 
службовці, керівники 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

 бухгалтер 926 

 спеціаліст державної служби 641 

 вчитель загальноосвітнього навчального 

закладу 
524 

 сестра медична 459 

 фахівець 253 

 вихователь 252 

 державний виконавець 240 

 викладач вищого навчального закладу 154 

 фармацевт 142 

 доцент 134 

 інженер 120 

 майстер лісу 98 

 експедитор 97 

 економіст 96 

 представник торговельний 96 

 електрик дільниці 88 

Професіонали, фахівці 

Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 
за професійними групами 



Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

 листоноша (поштар) 241 

 адміністратор 196 

 касир торговельного залу 128 

 діловод 103 

 оператор комп'ютерного набору 81 

 оператор поштового зв'язку 54 

 секретар 45 

 оператор інформаційно-комунікаційних 

мереж 
42 

 секретар керівника (організації, 

підприємства, установи) 
42 

 обліковець 39 

 касир (на підприємстві, в установі, 

організації) 
32 

 секретар-друкарка 26 

 приймальник замовлень 19 

 реєстратор медичний 16 

 черговий (інші установи, підприємства, 

організації) 
13 

Технічні службовці 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

 продавець продовольчих та непродовольчих 

товарів 
2255 

 кухар 912 

 охоронник 834 

 продавець-консультант 379 

 офіціант 372 

молодша медична сестра 354 

 бармен 243 

 соціальний робітник 169 

 помічник вихователя 132 

пожежний-рятувальник 71 

 перукар (перукар - модельєр) 65 

 охоронець 64 

 бариста 60 

 буфетник 59 

манікюрник 40 

Працівники сфери 
торгівлі та послуг 

Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 
за професійними групами 



Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

 хмеляр 190 

 робітник на лісокультурних 

(лісогосподарських) роботах 
189 

 лісоруб 104 

 робітник з комплексного обслуговування 

сільськогосподарського виробництва 
76 

 робітник з догляду за тваринами 59 

 плодоовочівник 45 

 дояр 44 

 тваринник 37 

 навальник-штабелювальник деревини 35 

 оператор машинного доїння 27 

 озеленювач 21 

 квітникар 16 

 вальник лісу 14 

 птахівник 13 

 робітник фермерського господарства 11 

Кваліфіковані робітники 
сільського господарства 

Кваліфіковані робітники  
з інструментом 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

 швачка 617 

 слюсар-ремонтник 559 

 електрогазозварник 395 

 верстатник деревообробних верстатів 324 

 електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 
216 

 слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів 
215 

 слюсар-сантехнік 199 

 столяр 152 

 маляр 147 

 робітник з комплексного обслуговування й 

ремонту будинків 
128 

 електрослюсар (слюсар) черговий та з 

ремонту устаткування 
93 

 сортувальник матеріалів та виробів з 

деревини 
91 

 муляр 90 

 електрозварник ручного зварювання 89 

 кондитер 87 

 слюсар з механоскладальних робіт 83 

Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 
за професійними групами 



Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою 
за професійними групами 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

 водій автотранспортних засобів 2 013 

 машиніст (кочегар) котельної 1 238 

 оператор котельні 1 090 

 тракторист, тракторист-машиніст 974 

 оператор заправних станцій 384 

 складальник верху взуття 382 

 фрезерувальник каменю 242 

 водій навантажувача 195 

 машиніст екскаватора 140 

 рамник 140 

 оператор виробництва формованого 

поліуретану та пінополіуретану 
138 

 складальник взуття 136 

 оператор виробничої дільниці 136 

 кочегар-випалювач 130 

 шліфувальник-полірувальник виробів з 

каменю 
129 

 токар 125 

Робітники з обслуговування 
устаткування та машин 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

 підсобний робітник 2 276 

 комплектувальник проводів 899 

 вантажник 733 

 прибиральник службових приміщень 683 

 сторож 561 

 укладальник-пакувальник 505 

 двірник 308 

 опалювач 240 

 комірник 213 

 кухонний робітник 199 

 прибиральник територій 152 

 прибиральник виробничих приміщень 145 

 мийник посуду 134 

 робітник з благоустрою 90 

 контролер енергонагляду 77 

 монтажник 49 

 гардеробник 48 

Найпростіші професії 



Заробітна плата у вакансіях на 1 січня 2018 р. 

за професійними групами, грн. 

службовці та керівники 

4 888 

4 107 професіонали 

фахівці 

3 760 

3 508 

3 922 

4 767 

4 355 

3 734 

3 888 

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)   

4 319 грн. 



Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим 

Назва професії 
Заробітна 

плата, 
 грн. 

директор фінансовий 32 000 

піскоструминник 15 000 

директор технічний 10 000 

комплектувальник проводів 10 000 

оператор устаткування з перероблення 

деревини 
10 000 

землероб 9 000 

оператор установок та ліній оброблення 

пиломатеріалів 
9 000 

менеджер (управитель) з логістики 8 400 

зварник 8 000 

монтажник радіоелектронної апаратури та 

приладів 
8 000 

поліцейський (інспектор) патрульної 

служби 
7 700 

водій тролейбуса 7 680 

машиніст холодильних установок 7 500 

Назва професії 
Заробітна 

плата,  
грн. 

інженер з охорони праці 7 418 

електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах 
7 417 

лицювальник-полірувальник 7 000 

механік-налагоджувальник 7 000 

монтажник мереж зв'язку (будівельні роботи) 7 000 

монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 
7 000 

оператор агрегатних ліній сортування та 

перероблення деревини 
7 000 

слюсар-електромонтажник 7 000 

ювелір (ювелір-модельєр) 7 000 

інженер з автоматизованих систем керування 

виробництвом 
6 978 

заточувальник 6 908 

токар-розточувальник 6 813 

начальник відділення 6 800 

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



Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим 
за професійними групами 

Назва професії 

Середній розмір 
запропонованої 

заробітної плати, 
грн. 

директор фінансовий 32 000 

директор технічний 10 000 

менеджер (управитель) з логістики 8 400 

начальник відділення 6 800 

головний інженер 6 031 

начальник лабораторії контрольно-

вимірювальних приладів та засобів 

автоматики 

6 000 

головний бухгалтер 5 868 

начальник управління 5 800 

Керівники, менеджери 

Назва професії 

Середній розмір 
запропонованої 

заробітної плати, 
грн. 

інженер з охорони праці 7 418 

механік-налагоджувальник 7 000 

інженер з автоматизованих систем 6 978 

інженер 6 750 

представник торговельний 6 412 

консультант з раціоналізації 

виробництва 
6 220 

хімік 6 200 

інженер-технолог 6 000 

фахівець з неруйнівного контролю 6 000 

економіст із збуту 6 000 

агент торговельний 6 000 

оцінювач 6 000 

інженер-конструктор 5 741 

технолог 5 667 

Професіонали, фахівці 



            Кваліфіковані робітники  
               з інструментом 

             

Назва професії 

Середній розмір 
запропонованої 

заробітної плати, 
грн. 

оператор інформаційно-

комунікаційних мереж 
6 417 

обліковець 5 000 

касир-операціоніст 5 000 

Технічні службовці 

поліцейський (інспектор) патрульної 

служби 
7 700 

шеф-кухар 5 862 

кондуктор громадського транспорту 5 000 

Працівники сфери торгівлі  
та послуг 

Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим 
за професійними групами 

робітник фермерського 

господарства 
6 000 

Кваліфіковані робітники  
 сільського господарства 

Назва професії 

Середній розмір 
запропонованої 

заробітної плати, 
грн. 

піскоструминник 15 000 

зварник 8 000 

монтажник радіоелектронної 

апаратури та приладів 
8 000 

електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах 
7 417 

монтажник-складальник 

металопластикових конструкцій 
7 000 

лицювальник-полірувальник 7 000 

ювелір (ювелір-модельєр) 7 000 

заточувальник 6 908 

слюсар із складання металевих 

конструкцій 
6 643 

електрозварник ручного зварювання 6 567 

обрубувач 6 362 



Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим 
за професійними групами 

          

Назва професії 

Середній розмір 
запропонованої 

заробітної плати, 
грн. 

оператор устаткування з 

перероблення деревини 
10 000 

оператор установок та ліній 

оброблення пиломатеріалів 
9 000 

водій тролейбуса 7 680 

машиніст холодильних установок 7 500 

оператор агрегатних ліній 

сортування та перероблення 

деревини 

7 000 

токар-розточувальник 6 813 

токар-карусельник 6 757 

терміст 6 675 

оператор верстатів з програмним 

керуванням 
6 462 

 Робітники з обслуговування 
устаткування та машин 

                               Найпростіші професії 

Назва професії 

Середній розмір 
запропонованої 

заробітної плати, 
грн. 

комплектувальник проводів 10 000 

землероб 9 000 

підношувач сировини, 

напівфабрикатів, хімічних 

матеріалів 

6 200 

укладальник хлібобулочних 

виробів 
4 950 

робітник з благоустрою 4 800 



За освітою 

працівники сфери торгівлі  
 та послуг 

охорона здоров’я  

найпростіші професії 

кваліфіковані робітники з інструментом 

робітники з обслуговування 
 устаткування та машин 

фахівці 

професіонали 

5,8 

9,1 

6,6 

9,1 

13,2 

14,3 

19,6 

15,6 

5,3 

адміністративне обслуговування 

1,5 

1,8 

2,0 

2,3 

2,5 

4,1 

4,3 

15,4 

17,2 

17,5 

22,7 

освіта 

переробна промисловість 

державне управління, 
 оборона 

транспорт 

За видами економічної діяльності 

технічні службовці 

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

За професійними групами 

фінансова та страхова діяльність 

професійна, наукова та технічна діяльність 

сільське, лісове та  
 рибне господарство 

торгівля та ремонт  
 транспортних засобів 

інші види діяльності 

6,7 

службовці та керівники 

кваліфіковані робітники сільського  
  господарства 

1,8 

тимчасове розміщування й харчування 

будівництво 

1,6 

13 890 
осіб 

добувна промисловість 



Назва професії 

 комплектувальник проводів 

 водій автотранспортних засобів 

 вантажник 

 швачка 

 складальник верху взуття 

 машиніст (кочегар) котельної 

 оператор котельні 

 спеціаліст державної служби 

 державний виконавець 

 офіціант 

 вчитель загальноосвітнього навчального закладу 

 кухар 

 електрогазозварник 

Назва професії 

 верстатник деревообробних верстатів 

 оператор заправних станцій 

 двірник 

 фрезерувальник каменю 

 менеджер зі збуту 

 бухгалтер 

 слюсар-ремонтник 

 оператор виробництва формованого поліуретану 

та пінополіуретану 

 слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

 доцент 

 електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

 сестра медична 

 водій навантажувача 

 керівник гуртка 

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) у 2017 році 
 



Назва професії 

 менеджер зі збуту 

 керівник гуртка 

 начальник відділу 

 майстер 

 менеджер в роздрібній торгівлі 

 керівник виробничої практики 

 завідувач сектору 

 менеджер з постачання 

 виконавець робіт 

 завідувач відділення 

 головний інженер 

 державний реєстратор 

Назва професії 

 спеціаліст державної служби 

 державний виконавець 

 вчитель загальноосвітнього навчального закладу 

 бухгалтер 

 доцент 

 сестра медична 

 викладач вищого навчального закладу 

 фахівець 

 інспектор (пенітенціарна система) 

 асистент 

 вихователь 

 інженер з охорони праці 

Професіонали, фахівці 
Законодавці, державні 
службовці, керівники 

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів 

за професійними групами 



Технічні службовці 

Назва професії 

 офіціант 

 кухар 

 соціальний робітник 

 бармен 

 бариста 

 молодша медична сестра 

 поліцейський (за спеціалізаціями) 

 манікюрник 

 інструктор з індивідуального навчання водінню 

 пожежний-рятувальник 

 буфетник 

 оформлювач вітрин, приміщень та будівель 

 шеф-кухар 

 кондуктор громадського транспорту 

Працівники сфери  
торгівлі та послуг 

Назва професії 

 адміністратор 

 черговий пульта (пункт централізованого 

спостереження) 

 оператор поштового зв'язку 

 адміністратор черговий 

 друкарка 

 сортувальник поштових відправлень 

 діловод 

 реєстратор медичний 

 черговий у залі більярдному 

 оператор комп'ютерної верстки 

 калькулятор 

 рахівник 

 агент з постачання 

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів 

за професійними групами 



Назва професії 

 квітникар 

 робітник фермерського господарства 

 робітник зеленого будівництва 

 навальник-штабелювальник деревини 

 провідник із супроводження тварин 

 оператор із штучного осіменіння тварин та 

птиці 

 розмітник хлистів 

 собаківник 

 оператор тваринницьких комплексів та 

механізованих ферм 

 кінолог 

 контролер лісозаготівельного виробництва 

 виробник знарядь лову 

 виноградар 

 садівник 

 оператор з ветеринарного оброблення тварин 

 фермер 

Назва професії 

 швачка 

 електрогазозварник 

 верстатник деревообробних верстатів 

 слюсар-ремонтник 

 слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

 електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

 слюсар-сантехнік 

 столяр 

 слюсар з механоскладальних робіт 

 слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

 електрозварник ручного зварювання 

 електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах 

 робітник з комплексного обслуговування й 

ремонту будинків 

 маляр 

Кваліфіковані робітники  
 з інструментом 

Кваліфіковані робітники 
сільського господарства 

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів 

за професійними групами 



Назва професії 

 водій автотранспортних засобів 

 складальник верху взуття 

 машиніст (кочегар) котельної 

 оператор котельні 

 оператор заправних станцій 

 фрезерувальник каменю 

 оператор виробництва формованого поліуретану 

та пінополіуретану 

 водій навантажувача 

 оператор виробничої дільниці 

 рамник 

 токар 

 оператор технологічних установок 

 дорожній робітник. 

Назва професії 

 комплектувальник проводів 

 вантажник 

 двірник 

 кухонний робітник 

 мийник посуду 

 сторож 

 монтажник 

 комірник 

 контролер енергонагляду 

 прибиральник територій 

 гардеробник 

 обрізувач матеріалів 

 мийник-прибиральник рухомого складу 

Найпростіші професії Робітники з обслуговування 
устаткування та машин 

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів 

за професійними групами 


