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

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

14 737

Кількість зареєстрованих
осіб безробітних

2 792 од.
206 од.

Кількість зареєстрованих
безробітних, тис. осіб

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

5,6 - 9,4
10,3 - 14,7

4 597 грн.

Зарплата у вакансіях

Кількість вакансій, тис. од.

15,1 - 20,7
23,1 - 27,9

Заробітна плата у вакансіях, грн.

0,9 - 1,2

4 088 – 4 690

1,4 - 1,8

4 700 – 4 928

2,0 - 3,6

5 009 – 5930

4,0 - 9,4

Структура вакансій (%)
на 1 березня 2018 р.

За видами економічної діяльності
1,6

інформація та телекомунікації

1,6

професійна та наукова діяльність

2,1

водопостачання; каналізація

2,3
2,7

добувна промисловість
будівництво

2,8

освіта

3,8

розміщування й харчування

4
6,3
6,4
6,8

охорона здоров’я
інші види діяльності
сільське, лісове та рибне
господарство
транспорт

11,4

державне управління,
оборона

16,9

торгівля та ремонт
транспортних засобів

31,3

переробна промисловість

За розмірами заробітної плати
понад
10 001 грн.;
2,4

від 7 001
до
10 000 грн.;
4,6

від 5 001
до 7 000 грн.;
22,8

мінімальна;
32,8

від
мінімальної
до 4 000 грн.;
15,4

від 4 001
до
5 000 грн.;
22,0

За професійними групами
5,5
6,4
6,5
8,6
9,5

12,4
15,3
15,7
20,1

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

Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою

серед усіх професій (за Класифікатором професій) у січні-лютому 2018 р
Назва професії
продавець продовольчих та
непродовольчих товарів
водій автотранспортних засобів

Кількість
вакансій, од.
412
420

Назва професії

Кількість
вакансій, од.

молодша медична сестра (санітарка)
офіціант
менеджер (управитель) із збуту
лікар
двірник
листоноша (поштар)
інспектор (пенітенціарна система)
фахівець
електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування
складальник верху взуття
головний бухгалтер
бармен
тракторист
начальник відділу
прибиральник виробничих приміщень

84
82
79
74
72
69
68
63

фармацевт

51

соціальний робітник

51

слюсар-сантехнік

51

підсобний робітник

402

бухгалтер

236

швачка

232

сестра медична

182

кухар

167

прибиральник службових приміщень

167

спеціаліст державної служби

160

охоронник

158

укладальник-пакувальник

152

вантажник

136

комплектувальник проводів

121

слюсар-ремонтник

111

верстатник деревообробних верстатів

100

електрогазозварник

96

слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів

49

продавець-консультант

91

оператор виробничої дільниці

46

сторож

86

комірник

46

62

62
54
54
54
52
52

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

3 991 працівники сфери торгівлі та послуг

4112

кваліфіковані робітники
сільського господарства

4 137

найпростіші професії

4 167

технічні службовці

4 386
4 477
4 752
4 957
5 133

фахівці

Житомирська область
(у середньому)
4 597 грн.

професіонали
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 березня 2018 р.

Назва професії

програміст прикладний

Заробітна
плата,
грн.

12 000

Назва професії

головний інженер

8 380

інженер з транспорту

8 000
8 000

керівник проектів та програм у сфері
матеріального (нематеріального)
виробництва

11 000

механік дизельної та холодильної установок

начальник управління

10 300

водій тролейбуса

10 254

монтажник-складальник металопластикових
конструкцій
лицювальник-полірувальник

директор технічний

10 000

оператор установок та ліній оброблення
пиломатеріалів
оператор устаткування з перероблення
деревини

8 000
8 000

бригадир заготівельного відділення

8 000

слюсар-інструментальник

8 000

10 000

терміст

8 000

10 000

машиніст холодильних установок

8 000

машиніст тепловоза

8 000

помічник судді

7 900

механік з ремонту транспорту
старший інспектор з особливих доручень
(пенітенціарна система)
заточувальник

7 750

слюсар з механоскладальних робіт

7 107

формувальник ручного формування

9 500

набивальник виробів

9 000

інспектор з навчальної, виховної,
методичної роботи, виробничого навчання і
початкової військової підготовки
електрозварник на автоматичних та
напівавтоматичних машинах

Заробітна
плата,
грн.

8 500
8 500

7 500

7 250

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

За освітою

За видами економічної діяльності
1,4 професійна, наукова та технічна діяльність
1,5
1,6
1,8
2,1
2,1
2,6
3,9
4,2
5,2
14,6
16,4

тимчасове розміщування й харчування

вища
38

фінансова та страхова діяльність

14 737
осіб

адміністративне обслуговування
будівництво
освіта
добувна промисловість
охорона здоров’я
транспорт
інші види діяльності
державне управління,
оборона
переробна промисловість

17

торгівля та ремонт
транспортних засобів

25,6

сільське, лісове та
рибне господарство

загальна
середня
32

професій
нотехнічна
30

За професійними групами
5,5 технічні службовці
6,3
6,5
8,6
9,5

12,4
15,4
15,7
20,1

кваліфіковані робітники сільського
господарства
професіонали
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-лютому 2018 року
Назва професії
швачка
комплектувальник проводів
лікар

інспектор (пенітенціарна система)
сестра медична

Назва професії
слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
токар
водій тролейбуса
слюсар-сантехнік

державний виконавець

оператор виробництва формованого поліуретану
та пінополіуретану
складальник взуття

верстатник деревообробних верстатів

доцент

електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування

електрогазозварник

складальник верху взуття

оператор виробничої дільниці
слюсар з механоскладальних робіт
електрозварник на автоматичних та
напівавтоматичних машинах
офіціант
складальник деталей та виробів

монтажник
вантажник
поліцейський (інспектор) патрульної служби

слюсар з ремонту рухомого складу
сортувальник виробів, напівфабрикатів та
матеріалів
ливарник на машинах для лиття під тиском

