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

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

14604

Кількість зареєстрованих
особи
безробітних

1266 од.
1139 од.

4 234 грн.

Кількість зареєстрованих
безробітних, тис. осіб

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

Зарплата у вакансіях

Кількість вакансій, тис. од.

Заробітна плата у вакансіях, грн.

Структура вакансій (%)
на 1 січня 2018 р.

За видами економічної діяльності

За розмірами заробітної плати

1,3 операції з нерухомим майном
2,0

7,4%

0,6%

від 7001 до
10000 грн.

професійна, наукова та технічна діяльність

понад 10001
грн.

16,1%
2,1
2,3
3,1
4,5
4,6
5,1
5,9
7,2

водопостачання; каналізація

розміщування й харчування
будівництво
інші види діяльності

мінімальна

30,9%

16,8%

від
мінімальної
до 4000 грн.

від 4001 до
5000 грн.

За професійними групами
0,6

освіта

4,9

транспорт
охорона здоров’я
сільське, лісове та рибне
господарство

8,9

державне управління,
оборона

30,2

28,2%

адміністративне обслуговування

7,5

15,3

від 5001 до
7000 грн.

торгівля та ремонт
транспортних засобів
переробна промисловість

7,3
8,2
11,1
11,1
13,2
21,7
21,8

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

Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою
серед усіх професій (за Класифікатором професій)
Назва професії

Кількість
вакансій, од.

Назва професії

Кількість
вакансій, од.

водій автотранспортних засобів

63

слюсар-сантехнік

12

продавець товарів

57

офіціант

11

підсобний робітник

44

молодший інспектор (поліція)

11

слюсар-ремонтник

29

охоронник

11

кухар

27

11

електромонтер з ремонту
електроустаткування

слюсар з ремонту колісних транспортних
засобів

23

соціальний робітник

10

токар

22

електрогазозварник

10

вантажник

22

двірник

10

оператор комп‘ютерного набору

21

менеджер (управитель) із збуту

9

швачка

21

інженер

9

тракторист-машиніст сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва

19

пекар

9

бухгалтер

18

вихователь

8

спеціаліст державної служби

17

кондуктор громадського транспорту

8

прибиральник службових приміщень

16

продавець непродовольчих товарів

8

касир торговельного залу

15

маляр

8

муляр

14

оператор заправних станцій

8

машиніст (кочегар) котельної

14

фрезерувальник

8

сторож

14

тракторист

8

сестра медична

13

головний бухгалтер

8

Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою
за професійними групами
Законодавці, державні
службовці, керівники
Назва професії

Професіонали, фахівці

Кількість
вакансій, од.

Назва професії

Кількість
вакансій, од.

менеджер зі збуту

9

бухгалтер

18

головний бухгалтер

7

спеціаліст державної служби

17

начальник відділу

5

інженер

9

майстер

5

вихователь

8

майстер зміни

4

лікар-педіатр

6

головний інженер

4

лікар загальної практики-сімейний лікар

6

заступник директора

3

методист

5

майстер дільниці

3

фельдшер

5

виконавець робіт

3

інженер з охорони праці

4

начальник відділу

3

лікар ветеринарної медицини

4

заступник начальника відділу

3

юрисконсульт

4

головний енергетик

2

механік

4

майстер контрольний

2

інженер-технолог

3

майстер цеху

2

економіст

3

начальник дільниці

2

практичний психолог

3

Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою
за професійними групами
Працівники сфери
торгівлі та послуг

Технічні службовці
Назва професії

Кількість
вакансій, од.

Назва професії

Кількість
вакансій, од.

продавець продовольчих та
непродовольчих товарів

65

кухар

27

офіціант

11

молодший інспектор (поліція)

11

охоронник

11

3

соціальний робітник

10

листоноша (поштар)

2

кондуктор громадського транспорту

8

оператор телекомунікаційних послуг

2

7

друкарка

1

секретар

1

обліковець з реєстрації бухгалтерських
даних

1

оператор диспетчерської служби

1

перукар (перукар-модельєр)
контролер на контрольно-пропускному
пункті
бармен
молодша медична сестра(санітарка,
санітарка-прибиральниця, санітаркабуфетниця та ін.)

черговий по роз‘їзду

1

манікюрник

2

обліковець

1

комендант

1

покоївка

1

продавець-консультант

1

оператор комп'ютерного набору

21

касир торговельного залу

15

контролер-касир

4

діловод

3

адміністратор

3

оператор поштового зв'язку

касир (на підприємстві, в установі,
організації)

1

5
4
3

Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою
за професійними групами
Кваліфіковані робітники
сільського господарства
Назва професії

оператор машинного доїння

овочівник

садовод

робітник фермерського господарства

лісоруб

овочівник

Кваліфіковані робітники
з інструментом

Кількість
вакансій, од.
2

1

1

1

1

1

Назва професії

Кількість
вакансій, од.

слюсар-ремонтник

29

електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування

23

швачка

21

муляр

14

слюсар-сантехнік

12

слюсар з ремонту колісних транспортних
засобів

11

електрогазозварник

10

пекар

9

маляр

8

бетоняр

6

слюсар- електрик з ремонту устаткування

6

столяр

6

вогнетривник

5

штукатур
слюсар з контрольно-вимірювальних
приладів та автоматики (електромеханіка)

5
5

Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою
за професійними групами
Робітники з обслуговування
устаткування та машин
Назва професії

Найпростіші професії

Кількість
вакансій, од.

Назва професії

Кількість
вакансій, од.

водій автотранспортних засобів

63

підсобний робітник

44

токар

22

вантажник

22

тракторист, тракторист-машиніст

19

прибиральник службових приміщень

16

машиніст (кочегар) котельної

14

сторож

14

оператор заправних станцій

8

двірник

10

фрезерувальник

8

прибиральник виробничих приміщень

6

тракторист

8

комірник

4

машиніст екскаватора

6

кур‘єр

3

водій тролейбуса

6

прибиральник територій

3

машиніст крана автомобільного

5

підручний сталевара електропечі

4

укладальник-пакувальник

3

складальник деталей та виробів

4

станційний робітник

2

водій навантажувача

4

конюх

2

розливальник сталі

3

приймальник товарів

2

оператор машини бнзперервного лиття
заготовок

3

кухонний робітник

1

мийник посуду

1

Заробітна плата у вакансіях
за професійними групами, грн.

Сумська область (у середньому)

3 336 технічні службовці
3 361
3 706
3 800
3 811

4 070
4 429

4 234 грн.

найпростіші професії
працівники сфери торгівлі та послуг
кваліфіковані робітники сільського господарства
фахівці

професіонали
кваліфіковані робітники з інструментом

4 965

робітники з обслуговування
устаткування та машин

4 975

службовці та керівники

Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим
серед усіх професій (за Класифікатором професій)

Назва професії

Заробітна
плата,
грн.

Назва професії

Заробітна
плата,
грн.

програміст системний

10612

нагрівальник металу

6000

майстер зміни

8727

начальник дільниці

5975

апаратник очищення рідини

7775

енергетик цеху

5950

вогнетривник

7270

слюсар з контрольно-вимірювальних приладів
та автоматики (електромеханіка

5884

апаратник розкладання

7158

головний бухгалтер

5682

токар

7128

фрезерувальник

5454

заступник директора

6623

головний інженер

5445

лікар загальної практики – сімейний лікар

6620

інженер-конструктор

5346

майстер

6436

майстер контрольний (дільниці, цеху)

5300

підручний сталевара електропечі

6272

начальник відділу

5150

розливальник сталі

6000

оператор машинного доїння

5100

оператор машини безперервного лиття
заготовок

6000

комендант

5000

нагрівальник металу (трубне виробництво)

6000

електромеханік

5000

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

Керівники, менеджери
Назва професії

майстер зміни
заступник директора

Професіонали, фахівці

Середній розмір
запропонованої
заробітної плати,
грн.

8727
6623

майстер

6436

начальник дільниці

5975

головний бухгалтер

5682

головний інженер

5445

майстер контрольний (дільниці,
цеху)

5300

начальник відділу

5150

майстер цеху

5000

Назва професії

Середній розмір
запропонованої
заробітної плати,
грн.

програміст системний

10612

лікар загальної практики –
сімейний лікар

6620

інженер з експлуатації споруд та
устаткування водопровідноканалізаційного господарства

5000

інженер-будівельник

4861

механік

4581

інженер

4433

юрисконсульт

4250

економіст

4133

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

Працівники сфери торгівлі
та послуг

Технічні службовці
Назва професії

Середній розмір
запропонованої
заробітної плати,
грн.

оператор телекомунікаційних
послуг

4500

секретар

4000

Назва професії

Середній розмір
запропонованої
заробітної плати,
грн.

молодший інспектор (поліція)

6000

контролер на контрольнопропускному пункті

5254

обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних

4000

касир - операціоніст

4000

комендант

5000

черговий по роз‘їзду

3949

продавець-консультант

4500

контролер-касир

3771

кухар

3899

оператор диспетчерської служби

3723

охоронник

3897

покоївка

3723

бармен

3723

продавець непродовольчих товарів

3683

офіціант

3648

листоноша (поштар)

3723

касир (на підприємстві, в установі,
організації)

3723

касир торгівельного залу

3599

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

Кваліфіковані робітники
сільського господарства

Назва професії

оператор машинного доїння
овочівник

Середній розмір
запропонованої
заробітної плати,
грн.

5100
3723

робітник зеленого будівництва

3723

садовод

3400

тваринник

3200

дояр

2400

Кваліфіковані робітники
з інструментом

Назва професії

Середній розмір
запропонованої
заробітної плати,
грн.

вогнетривник
слюсар з контрольновимірювальних приладів та
автоматики (електромеханіка)
слюсар-ремонтник
електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування

7270

закрійник

4711

муляр

4653

електрогазозварник

4641

бетоняр

4593

різьбяр по каменю
слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів

4500

5884
4832
4913

4174

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

Робітники з обслуговування
устаткування та машин

Назва професії

Найпростіші професії

Середній розмір
запропонованої
заробітної плати,
грн.

апаратник розкладання

7158

токар

7128

підручний сталевара електропечі

6272

оператор машини безперервного лиття
заготовок

6000

Назва професії

Середній розмір
запропонованої
заробітної плати,
грн.

вантажник

4316

комірник

3920

мийник посуду

3750

опалювач

3723

гардеробник

3723

кур‘єр

3700

прибиральник територій

3693

сторож

3593

нагрівальник металу (трубне
виробництво)

6000

нагрівальник металу

6000

фрезерувальник

5454

водій навантажувача

5055

водій тролейбуса

4860

прибиральник виробничих
приміщень

3504

тракторист

4840

укладальник-пакувальник

3500

Структура безробітних (%)
на 1 січня 2018 р.

За освітою

За видами економічної діяльності
1,2
1,6
1,8
2,2
2,4
2,5
2,9
3,2
4,5
5,1

постачання електроенергії, газу

загальна
середня

14,6
тис.
осіб

фінансова та страхова діяльність

50%
професійно
-технічна

адміністративне обслуговування
будівництво

За професійними групами

освіта
охорона здоров’я
транспорт
інші види діяльності
державне управління,
оборона

15,3

переробна промисловість

28,4

43%
вища

тимчасове розміщування й харчування

12,1

16,8

7%

професійна, наукова та технічна діяльність

торгівля та ремонт
транспортних засобів
сільське, лісове та
рибне господарство

4,9

технічні службовці

5,0

кваліфіковані робітники сільського
господарства

7,6
9,0
9,4

професіонали
кваліфіковані робітники з інструментом
фахівці

11,0

службовці та керівники

15,9

найпростіші професії

18,1
19,2

працівники сфери торгівлі
та послуг
робітники з обслуговування
устаткування та машин

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів
серед усіх професій (за Класифікатором професій)
Назва професії

Назва професії

підсобний робітник

слюсар-ремонтник

водій автотранспортних засобів

комірник

тракторист-машиніст с/г виробництва

укладальник-пакувальник

продавець непродовольчих товарів

менеджер (управитель)

охоронник

листоноша (поштар)

тракторист

фахівець

прибиральник службових приміщень

економіст

бухгалтер

головний бухгалтер

сторож

менеджер (управитель)

кухар

молодша медична сестра (санітарка, санітаркаприбиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)

спеціаліст державної служби

дояр

продавець-консультант

двірник

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів
за професійними групами

Законодавці, державні
службовці, керівники

Професіонали, фахівці

Назва професії

Назва професії

менеджер (управитель) із збуту

бухгалтер

головний бухгалтер

спеціаліст державної служби

менеджер (управитель)

фахівець

заступник директора

економіст

начальник відділу

сестра медична

завідувач господарства

вихователь

заступник начальника відділу

інженер

майстер

юрисконсульт

головний інженер

електрик дільниці

керівник гуртка

інспектор з кадрів

виконавець робіт

соціальний працівник

майстер дільниці

інженер-конструктор

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів
за професійними групами

Працівники сфери
торгівлі та послуг

Технічні службовці
Назва професії

Назва професії

листоноша (поштар)
продавець продовольчих товарів

обліковець
касир торговельного залу
касир (на підприємстві, в установі, організації)
оператор комп‘ютерного набору

продавець непродовольчих товарів
охоронник
кухар
продавець-консультант

секретар

молодша медична сестра

оператор поштового зв‘язку

соціальний робітник

адміністратор

бармен

діловод

офіціант

контролер-касир

перукар (перукар-модель‘єр)

обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

манікюрник

оператор диспетчерської служби

молодший інспектор (поліція)

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів
за професійними групами

Кваліфіковані робітники
сільського господарства

Кваліфіковані робітники
з інструментом
Назва професії

Назва професії

слюсар-ремонтник
швачка

дояр

електрогазозварник
муляр

робітник зеленого будівництва

маляр
столяр

тваринник

кондитер
бетоняр

оператор машинного доїння

слюсар-сантехник

пекар
овочівник

штукатур

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів
за професійними групами

Робітники з обслуговування
устаткування та машин

Найпростіші професії
Назва професії

Назва професії

водій автотранспортних засобів

підсобний робітник
прибиральник службових приміщень

тракторист-машиніст
сторож
тракторист
оператор заправних станцій

комірник
укладальник-пакувальник

токар

двірник

машиніст (кочегар) котельної

опалювач

водій навантажувача

кухонний робітник

рамник
машиніст екскаватора

прибиральник територій
робітник з благоустрою
мийник посуду

складальник деталей та виробів
машиніст крана автомобільного

прибиральник виробничих приміщень
вантажник

