
Попит та пропозиція на ринку праці

Тернопільщини у розрізі професій та видів діяльності 
у січні-вересні 2019 року
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Попит та пропозиція у регіональному розрізі
на 1 жовтня 2019 р.

4,6-9,0

9,1-13,0

Кількість вакансій, тис. од. Заробітна плата у вакансіях, грн

Кількість зареєстрованих безробітних, тис. осіб

13,1-21,1

5387-5800

5801-6500

6501-7815

1,0-2,5

2,6-5,0

5,1-13,0

7,6 тис.осіб
Кількість зареєстрованих 
безробітних

2,1 тис. од. Кількість вакансій (3-пн)
крім того:

0,3 тис. од.
Кількість пропозицій 
роботи з інших джерел

5825 грн. Зарплата у вакансіях
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Структура вакансій, %
станом на 1 жовтня 2019 року

державне управління

адміністративне обслуговування

16,3

охорона здоров’я

сільське, лісове та рибне
господарство

транспорт

торгівля та ремонт 
транспортних засобів

освіта

професійна, наукова та технічна діяльність

постачання елетроенергії, газу

будівництво

переробна промисловість

інші види діяльності

21,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

розміщення й харчування

За видами економічної діяльності

14,2

11,6

10,0

7,4

7,2

7,1

6,6

4,3

3,8

3,8

3,1

2,8

1,8

За професійними групами

найпростіші професії

працівники сфери торгівлі та послуг

робітники з обслуговування,
експлуатації устаткування

робітники з інструментом

фахівці

професіонали

технічні службовці

службовці та керівники

кваліфіковані робітники сільського
господарства

17,8

15,7

14,9

9,2

8,0

6,9

4,4

1,2

25% 
мінімальна

34%
від мінімальної

до 5000 грн.
19%

від 5 001 до 
7 000 грн.

18%
від 7 001 до 
10 000 грн.

4%
понад 10 001 грн.

За розмірами заробітної плати
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Професії за якими кількість вакансій є найбільшою серед
усіх професій (за Класифікатором професій)

о

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

підсобний робітник 2347

водій автотранспортних засобів 2261

продавець продовольчих товарів 1317

тракторист-машиніст с/г виробництва 767

кухар 693

тракторист 689

в'язальник схемних джгутів, кабелів 629

прибиральник службових приміщень 609

продавець непродовольчих товарів 541

бухгалтер 538

охоронник 520

вчитель закладу загальної середньої

освіти
477

спеціаліст державної служби 469

вантажник 441

продавець-консультант 406

сестра медична 383

офіціант 377

Назва професії
Кількість 
вакансій, 

од.

сторож 373

касир торговельного залу 308

укладальник-пакувальник 302

муляр 284

слюсар-ремонтник 283

менеджер (управитель) із збуту 276

Молодша медична сестра (санітарка, 
санітарка-прибиральниця та ін.)

234

адміністратор 230

електрогазозварник 208

помічник вихователя 195

викладач закладу вищої освіти 185

дорожній робітник 181

бармен 180

швачка 180

вихователь 172
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Професії за якими кількість вакансій є найбільшою
за професійними групами

Законодавці, державні службовці, 
керівники о

Назва професії
Кількість 
вакансій, 

од.

менеджер (управитель) із збуту 276

начальник відділу 158

завідувач складу 103

керівник гуртка 102

головний бухгалтер 101

менеджер (управитель) 101

заступник начальника відділу 87

директор (начальник, інший керівник) 
підприємства

76

завідувач господарства 76

головний державний інспектор 74

завідувач клубу 74

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

бухгалтер 538

вчитель закладу загальної середньої
освіти

477

спеціаліст державної служби
(місцевого самоврядування)

469

сестра медична 383

викладач закладу вищої освіти 185

вихователь 172

фахівець 152

інженер 141

економіст 127

фармацевт 122

представник торговельний 116

Законодавці, державні 
службовці, керівники

Професіонали, фахівці
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Професії за якими кількість вакансій є найбільшою
за професійними групами

Законодавці, державні службовці, 
керівники о

Назва професії
Кількість 
вакансій, 

од.

касир торговельного залу 308

адміністратор 230

листоноша (поштар) 124

оператор комп'ютерного набору 85

обліковець 73

діловод 55

касир (на підприємстві, в установі, 
організації)

53

секретар-друкарка 41

оператор поштового зв'язку 40

контролер-касир 39

оператор з уведення даних в ЕОМ 36

секретар 33

Назва професії
Кількість 
вакансій, 

од.

продавець продовольчих товарів 1 317

кухар 693

продавець непродовольчих товарів 541

охоронник 520

продавець-консультант 406

офіціант 377

молодша медична сестра (санітарка, 
санітарка-прибиральниця та ін.)

234

помічник вихователя 195

бармен 180

соціальний робітник 140

перукар (перукар - модельєр) 92

поліцейський (за спеціалізаціями) 63

охоронець 50

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

Законодавці, державні службовці, 
керівники о

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

овочівник 67

робітник на лісокультурних
(лісогосподарських) роботах

62

робітник з догляду за тваринами 37

робітник фермерського господарства 35

тваринник 32

грибовод 31

озеленювач 28

оператор свинарських комплексів і 
механізованих ферм

25

свинар 24

лісник 18

лісоруб 17

Назва професії
Кількість 
вакансій, 

од.

в'язальник схемних джгутів, кабелів 629

муляр 284

слюсар-ремонтник 283

електрогазозварник 208

швачка 180

слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів

166

штукатур 154

робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту будинків

134

бетоняр 128

пекар 115

столяр 115

електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування

90

слюсар-сантехнік 85

Кваліфіковані робітники 
сільського господарства

Кваліфіковані робітники з 
інструментом
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Професії за якими кількість вакансій є найбільшою
за професійними групами

Законодавці, державні службовці, 
керівники о

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

водій автотранспортних засобів 2 261

тракторист-машиніст с/г вир-ва 767

тракторист 689

дорожній робітник. 181

оператор котельні 169

оператор лінії у виробництві
харчової продукції (виробництво
цукру)

121

водій навантажувача 87

оператор заправних станцій 79

машиніст екскаватора 75

ремонтувальник русловий 63

машиніст (кочегар) котельної 56

Назва професії
Кількість 
вакансій, 

од.

підсобний робітник 2 347

прибиральник служб. приміщень 609

вантажник 441

сторож 373

укладальник-пакувальник 302

прибиральник територій 153

двірник 134

робітник з благоустрою 133

комірник 128

кухонний робітник 124

робітник з комплексного 
прибирання та утримання будинків

77

прибиральник виробн. приміщень 60

мийник посуду 59

Робітники з обслуговування 
устаткування та машин

Найпростіші професії



8

Заробітна плата у вакансіях
за професійними групами, грн.

6 922

законодавці, службовці, керівники

6 281

кваліфіковані робітники з інструментом

5 965

робітники з обслуговування експлуатації 
устаткування

5 587 професіонали

5 253

фахівці

5 115

технічні службовці

5 065

працівники сфери торгівлі та послуг

4 840 найпростіші професії

4 808

робітники сільського господарства

Тернопільська область   
(у середньому) 

5825 грн.
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Професії, по яких розмір заробітної плата є найбільшим
серед усіх професій (за Класифікатором професій)

о

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

інженер-будівельник 18000

майстер з діагностики та налагодження
електронного устаткування
автомобільних засобів 15000

водій тролейбуса 15000

налагоджувальник автоматичних ліній і 
агрегатних верстатів 14000

начальник відділу 12488

фарбувальник приладів і деталей 12000

монтажник з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій 11100

електрозварник ручного зварювання 11039

майстер локомотивного депо 11000

в'язальник схемних джгутів, кабелів 10860

плавильник металу та сплавів 10580

формувальник залізобетонних виробів
та конструкцій 10500

бетоняр 10100

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

керуючий відділенням 10000

майстер будівельних та монтажних 
робіт 10000

архітектор 10000

лікар-інфекціоніст 10000

лаборант (ветеринарна медицина) 10000

опоряджувальник виробів з деревини 10000

арматурник (будівельні, монтажні й 
ремонтно-будівельні роботи) 10000

укладальник пиломатеріалів, деталей 
та виробів з деревини 10000

оператор верстатів з програмним 
керуванням 10000

лакувальник 10000

машиніст тепловоза 10000

машиніст копра 10000
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Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим
за професійними групами

Законодавці, державні службовці, 
керівники о

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

начальник відділу 12488

майстер локомотивного депо 11000

керуючий відділенням 10000

майстер будівельних та монтажних 
робіт 10000

майстер шляховий 9682

виконавець робіт 9529

завідувач сектору (самостійного) 9500

начальник майстерні 9000

начальник відділення (сфера захисту 
інформації) 9000

директор (начальник, інший керівник) 
підприємства 8967

головний фахівець-архітектор 8400

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

інженер-будівельник 18000

Архітектор 10000

лікар-інфекціоніст 10000

лаборант (ветеринарна медицина) 10000

фельдшер ветеринарної медицини 9391

інженер-конструктор 9333

адміністратор системи 9000

інженер-механік груповий 9000

механік з ремонту транспорту 9000

механік 8583

редактор 8300

інженер-електрик в енергетичній сфері 8000

Законодавці, державні 
службовці, керівники

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

Законодавці, державні службовці, 
керівники о

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

діловод 7000

Обліковець 7000

контролер-касир 6213

реєстратор 6000

касир (на підприємстві, в установі, 
організації) 5587

касир торговельного залу 4970

адміністратор 4934

Офісний службовець (складське 
господарство) 4800

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

поліцейський (за спеціалізаціями)
9 500

кондуктор громадського транспорту
7 800

бариста
7 000

комплектувальник товарів 6 500

перукар (перукар - модельєр)
5 561

продавець-консультант
5 416

манікюрник
5 150

охоронник
5 081

Технічні службовці
Працівники сфери 
торгівлі та послуг
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Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим
за професійними групами

Законодавці, державні службовці, 
керівники о

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

Оператор свинарських комплексів і 
механізованих ферм 8333

робітник з догляду за тваринами 6087

Оператор птахофабрик та 
механізованих ферм 5200

тваринник 4782

робітник фермерського господарства 4337

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

Майстер з діагностики та налагодження 
електронного устаткування 
автомобільних засобів

15000

налагоджувальник автоматичних ліній і 
агрегатних верстатів

14000

фарбувальник приладів і деталей 12000

Монтажник з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій

11100

Електрозварник ручного зварювання 11039

в'язальник схемних джгутів, кабелів 10860

бетоняр 10100

опоряджувальник виробів з деревини 10000

арматурник (будівельні, монтажні й 
ремонтно-будівельні роботи)

10000

Кваліфіковані робітники 
сільського господарства

Кваліфіковані робітники з 
інструментом
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Професії, по яким розмір заробітної плати є найбільшим
за професійними групами

Законодавці, державні службовці, 
керівники о

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

водій тролейбуса 15000

плавильник металу та сплавів 10580

формувальник залізобетонних виробів 
та конструкцій 10500

оператор верстатів з програмним 
керуванням 10000

лакувальник 10000

Машиніст тепловоза 10000

машиніст копра 10000

оператор автоматичних та 
напівавтоматичнихліній верстатів та 
установок 8869

Машиніст-інструктор локомотивних 
бригад 8534

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

укладальник-пакувальник 6840

укладальник хлібобулочних виробів 6500

вантажник 6389

комірник 5918

прибиральник виробничих приміщень 5733

робітник з благоустрою 5087

підсобний робітник 4915

укладальник-пакувальник 6840

укладальник хлібобулочних виробів 6500

Робітники з обслуговування 
устаткування та машин

Найпростіші професії



11%
загальна 
середня

39%
професійно-

технічна

50%
вища

14

Структура безробітних, %
станом на 1 жовтня 2019 року

охорона здоров’я

професіонали

1,6

розміщення й харчування

27,0

фінансова та страхова діяльність

переробна промисловість

державне управління

транспорт

будівництво

професійна, наукова та технічна діяльність

постачання електроенергії та газу

сільське господарство

торгівля та ремонт 
транспортних засобів

інші види діяльності

адміністративне обслуговування

освіта

7,6
тис.
осіб

16,9

12,8

9,8

6,6

6,0

4,7

3,8

3,2

2,5

2,2

1,7

1,5

1,3

За видами економічної діяльності

За професійними групами

За освітою

10,5

5,6

10,3

11,4

11,6

13,3

13,7

22,0

технічні службовці

кваліфіковані робітники сільського 
господарства

працівники сфери торгівлі та послуг

найпростіші професії

робітники з інструментом

робітники з обслуговування,
експлуатації устаткування

фахівці

службовці та керівники
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Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів
серед усіх професій (за Класифікатором професій)

о

Назва професії

водій автотранспортних засобів

підсобний робітник

продавець продовольчих товарів

в'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів

тракторист-машиніст с/г виробництва

вантажник

кухар

офіціант

охоронник

спеціаліст державної служби (місцевого
самоврядування)

прибиральник службових приміщень

укладальник-пакувальник

касир торговельного залу

муляр

вчитель закладу загальної середньої освіти

сестра медична

Назва професії

продавець-консультант

сторож

викладач закладу вищої освіти

електрогазозварник

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

помічник вихователя

бухгалтер

прибиральник територій

адміністратор

бармен

швачка

штукатур

менеджер (управитель) із збуту

двірник

продавець непродовольчих товарів


