Попит та пропозиція на ринку праці у
розрізі професій та видів діяльності
у 2020 році

Запорізька область

Попит та пропозиція у регіональному розрізі
на 1 січня 2021 р.
Запорізька область
21,4 тис. осіб

Кількість зареєстрованих
безробітних

478 од.

Кількість вакансій (3-пн)

Кількість зареєстрованих безробітних, тис. осіб

7,8 – 15,0

6 985 грн.

Зарплата у вакансіях

Кількість вакансій, тис. од.

15,1 – 20,0
20,1 – 34,8

Заробітна плата у вакансіях, грн.

0,4 - 0,7

5 809-6 900

0,8 - 2,0

6 901-7 200

2,1 - 8,2

7 201-8 552
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Запорізька область

Структура вакансій,%
За видами економічної діяльності
1,7

операції з нерухомим майном

1,7

розміщування та харчування

2,3

професійна, наукова та технічна
діяльність

2,7
2,7
2,9
4,2
6,1
6,5

станом на 1 січня 2021 року

За розмірами заробітної плати

від
мінімальної
до 7000 грн.;
34.1%

адміністративне обслуговування
сільське, лісове та рибне
господарство
постачання елетроенергії, газу
інші види діяльності
державне управління
водопостачання; каналізація

За професійними групами
0,8
4,0

службовці та керівники

найпростіші професії

11,3

10,5

торгівля та ремонт
транспортних засобів

11,9

14,0
25,1

2

охорона здоров’я

13,0
13,6
15,5

переробна промисловість

кваліфіковані робітники сільського
господарства
технічні службовці

7,3

транспорт

освіта

понад
10000 грн.;
9.0%

мінімальна;
31.0%

8,1

11,5

від 7000 до
10 000 грн.;
25.9%

22,6

професіонали
фахівці
працівники сфери торгівлі
та послуг
робітники з обслуговування
устаткування та машин
кваліфіковані робітники
з інструментом

Запорізька область
Професії за якими кількість вакансій є найбільшою середусіх
професій (за Класифікатором професій), у 2020 році
Назва професії

тракторист, тракторист-машиніст
с/г виробництва
продавець товарів, продавецьконсультант
підсобний робітник

Кількість
вакансій, од.

2509
2433
2134

водій автотранспортних засобів
сестра медична, молодша
медична сестра
кухар
прибиральник службових
приміщень

1989
839

Назва професії
електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування
вантажник
електрогазозварник
двірник
комірник
адміністратор
о

Кількість
вакансій, од.

403
401
388
385
283
268

763

вихователь

251

755

вчитель закладу загальної
середньої освіти

243

бухгалтер

729

помічник вихователя

238

охоронник
сторож

696
672

кухонний робітник

235

покоївка

226

слюсар-ремонтник
оператор котельні

529
457

слюсар з ремонту с/г машин та
устаткування

223
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Запорізька область

Заробітна плата у вакансіях за професійними
групами станом на 01 січня 2021 року,грн.
5 517

5 853
5 948
5 975
6 957
7 264
7 436

7 731
8 878

4

найпростіші професії
фахівці
працівники сфери торгівлі та послуг

технічні службовці
професіонали

Запорізька область
(у середньому)
6 985 грн.

робітники сільського господарства

законодавці, службовці, керівники
кваліфіковані робітники з інструментом
робітники з обслуговування експлуатації
устаткування

Запорізька область
Професії, по яких розмір заробітної плата є найбільшим серед усіх
професій (за Класифікатором професій),
станом на 01 січня 2021 року
Назва професії

Заробітна
плата, грн.

Назва професії

Заробітна
плата, грн.

сортувальник-здавальник металу

17 100

головний інженер

12 000

електрозварник ручного зварювання
оператор обдирних верстатів
(сталеплавильне та прокатне
виробництва)
майстер будівельних та монтажних
робіт
правильник прокату й труб (прокатне
виробництво)
підручний сталевара електропечі

16 006

поліцейський (інспектор) поліції
особливого призначення

12 000

16 000

зуборізальник
регулювальник радіоелектронної
апаратури та приладів
фахівець з публічних закупівель
інженер з технічного нагляду
о
(будівництво)
поліцейський (інспектор) патрульної
служби

12 000

машиніст екскаватора
складач поїздів
електрослюсар (слюсар) черговий та з
ремонту устаткування
оператор автоматичних та
напівавтоматичнихліній верстатів та
установок

11 000
11 000

розливальник сталі
інженер
машиніст крана металургійного
виробництва
слюсар-складальник літальних
апаратів
слюсар з ремонту рухомого складу

5

15 802

15 400
15 000
13 000
12 888
12 800
12 600
12 187

11 290

11 107
11 055
11 000

10 990

10 750

Запорізька область

Структура безробітних,%
За видами економічної діяльності
1,6
2,1
2,2

станом на 1 січня 2021 року
За освітою

постачання електронергії та газу
фінансова та страхова діяльність

вища
44,7%

професійна, наукова та технічна діяльність

2,3

будівництво

2,5

освіта

2,5

адміністративне обслуговування

загальна
середня
10,0%

21,4
тис.
осіб

професійнотехнічна
45,3%

За професійними групами
4,0

транспорт
2,3

4,6

6,0

4,9

інші види діяльності

8,8

6,4

охорона здоров’я

9,1

11,4
15,3
16,6
23,6

6

розміщення й харчування

державне управління
торгівля та ремонт
транспортних засобів
переробна
промисловість

сільське господарство

кваліфіковані робітники сільського
господарства
технічні службовці
робітники з інструментом
професіонали

10,2

фахівці

12,5

найпростіші професії

13,3
18,0
19,8

службовці та керівники
працівники сфериторгівлі та
послуг
робітники з обслуговування,
експлуатації устаткування

Запорізька область

Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів
серед усіх професій (за Класифікатором професій),
у 2020 році
Назва професії
двірник

асистент вчителя
електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування
лаборант (освіта)
слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та
устаткування
токар-розточувальник
слюсар аварійно-відбудовних робіт
токар-карусельник

рибалка прибережного лову
слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування
інспектор воєнізованої охорони
токар
керівник музичний
слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування

7

Назва професії
помічник вихователя
машиніст (кочегар) котельної
водій тролейбуса
асистент вихователя дошкільного навчального
закладу
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту
устаткування
водій трамвая

о
викладач закладу вищої освіти

оператор свинарських комплексів і механізованих
ферм
електрослюсар з ремонту й обслуговування
автоматики та засобів вимірювань електростанцій
викладач (методи навчання)
педагог соціальний
робітник з комплексного обслуговування й ремонту
будинків
оператор швацького устаткування

