
Попит та пропозиція на ринку 
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у січні-березні 2020 року
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Попит та пропозиція у регіональному розрізі 
на 1 квітня 2020 р.

5,1-11,0

11,1-20,0

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

Кількість зареєстрованих безробітних, тис. осіб

20,1-27,2

5 239-6 200

6 201-6 800

6 801-8 125

0,6-2,0

2,1-4,0

4,1-8,6

10 тис.осіб Кількість зареєстрованих 
безробітних

1,3 тис.од. Кількість вакансій (3-пн)

6065 грн. Зарплата у вакансіях

Тернопільська область
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Структура вакансій, 
зареєстрованих в центрах зайнятості станом на 1 квітня 2020 року, %

державне управління

адміністративне обслуговування

23,3

охорона здоров’я

сільське, лісове та рибне
господарство

транспорт

торгівля та ремонт 
транспортних засобів

освіта

надання інших видів послуг

постачання елетроенергії, газу

будівництво

переробна промисловість

інші види діяльності

22,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

розміщення й харчування

За видами економічної діяльності

16,7

11,6

8,3

7,3

6,8

6,5

4,3

3,5

2,9

2,7

2,3

2,1

1,7

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

19,0

14,8

11,6

10,5

8,9

7,7

3,8

1,2

26% 
мінімальна

45%
від мінімальної

до 6000 грн.

9%
від 6 001 до 

7 000 грн.

15%
від 7 001 до 

10 000 грн.

5%
понад 10 001 грн.

За розмірами заробітної плати

Тернопільська область
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Професії за якими кількість вакансій є найбільшою серед усіх 
професій (за Класифікатором професій), у січні-березні 2020 року

о

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

водій автотранспортних засобів 600

продавець продовольчих товарів 410

підсобний робітник 400

тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва

366

тракторист 328

в'язальник схемних джгутів, кабелів та 
шнурів

274

продавець непродовольчих товарів 220

бухгалтер 180

продавець-консультант 155

прибиральник службових приміщень 155

кухар 144

офіціант 128

сестра медична 117

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

спеціаліст державної служби 

(місцевого самоврядування)
110

охоронник 110

сторож 109

адміністратор 107

прибиральник територій 92

робітник фермерського господарства 90

менеджер (управитель) із збуту 84

молодша медична сестра (санітарка, 

санітарка-прибиральниця, санітарка-

буфетниця та ін.)

81

укладальник-пакувальник 80

вантажник 78

швачка 77

робітник з благоустрою 76

Тернопільська область
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Професії за якими кількість вакансій є найбільшою                       
за професійними групами, у січні-березні 2020 року

Законодавці, державні службовці, 
керівники о

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

менеджер (управитель) із збуту 84

менеджер (управитель) 44

завідувач складу 31

головний бухгалтер 30

головний державний інспектор 28

начальник відділу 26

начальник відділення зв'язку 25

директор (начальник, інший керівник) 
підприємства

23

менеджер (управитель) в роздрібній 
торгівлі непродовольчими товарами

22

заступник директора 19

завідувач клубу 19

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

бухгалтер 180

сестра медична 117

спеціаліст державної служби 
(місцевого самоврядування)

110

вчитель закладу загальної середньої 
освіти

62

агроном 43

інженер 38

лікар-стоматолог 38

економіст 38

юрисконсульт 31

фармацевт 29

вихователь 27

інспектор 26

Законодавці, державні 
службовці, керівники

Професіонали, фахівці

Тернопільська область
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Професії за якими кількість вакансій є найбільшою                       
за професійними групами, у січні-березні 2020 року

Законодавці, державні службовці, 
керівники о

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

адміністратор 107

касир торговельного залу 69

листоноша (поштар) 40

діловод 35

оператор комп'ютерного набору 21

обліковець 19

секретар-друкарка 13

касир (на підприємстві, в установі, 
організації)

13

секретар 12

оператор поштового зв'язку 10

контролер-касир 9

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

продавець продовольчих товарів 410

продавець непродовольчих товарів 220

продавець-консультант 155

кухар 144

офіціант 128

охоронник 110

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

81

бармен 74

перукар (перукар - модельєр) 48

помічник вихователя 40

кондуктор громадського транспорту 38

соціальний робітник 27

Технічні службовці
Працівники сфери 
торгівлі та послуг

Тернопільська область
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Професії за якими кількість вакансій є найбільшою                       
за професійними групами, у січні-березні 2020 року

Законодавці, державні службовці, 
керівники о

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

робітник фермерського господарства 90

робітник з догляду за тваринами 15

дояр 13

озеленювач 12

тваринник 11

робітник на лісокультурних 
(лісогосподарських) роботах

9

лісоруб 7

птахівник 6

оператор птахофабрик та 
механізованих ферм

5

бригадир на дільницях основного 
виробництва (інші 
сільськогосподарські робітники та 
рибалки)

5

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

в'язальник схемних джгутів, кабелів та 
шнурів

274

швачка 77

слюсар-ремонтник 68

електрогазозварник 63

муляр 54

слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

54

електромонтер з експлуатації
розподільних мереж

53

пекар 51

слюсар-сантехнік 46

електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування

39

Кваліфіковані робітники 
сільського господарства

Кваліфіковані робітники з 
інструментом

Тернопільська область
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Професії за якими кількість вакансій є найбільшою                       
за професійними групами, у січні-березні 2020 року

Законодавці, державні службовці, 
керівники о

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

водій автотранспортних засобів 600

тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва

366

тракторист 328

дорожній робітник 38

оператор котельні 36

водій тролейбуса 34

складач поїздів 26

водій навантажувача 24

токар 23

розсівальник 23

оператор заправних станцій 20

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

підсобний робітник 400

прибиральник службових приміщень 155

сторож 109

прибиральник територій 92

укладальник-пакувальник 80

вантажник 78

робітник з благоустрою 76

кухонний робітник 39

комірник 38

двірник 32

контролер енергонагляду 21

робітник з комплексного прибирання
та утримання будинків

16

Робітники з обслуговування 
устаткування та машин

Найпростіші професії

Тернопільська область
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Заробітна плата у вакансіях за професійними групами 
станом на 1 квітня 2020 року, грн.

6 870

законодавці, службовці, керівники

6 618

кваліфіковані робітники з інструментом

6 290

робітники з обслуговування експлуатації 
устаткування

5 897 професіонали

5 756

фахівці5 223

технічні службовці

5 125

працівники сфери торгівлі та послуг

5 119

найпростіші професії5 042

робітники сільського господарства

Тернопільська область   
(у середньому) 

6065 грн.

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

станом на 1 квітня 2020 року

о

Назва професії

Заробітна 
плата, 

грн.

електромеханік 17000

водій тролейбуса 15800

оператор спеціальної самохідної 
транспортної машини

15000

керуючий відділенням 14000

фарбувальник приладів і деталей 12000

майстер 11000

завідувач відділення 11000

поліцейський (за спеціалізаціями) 11000

електромонтажник силових мереж та 
електроустаткування

11000

монтер колії 10845

ремонтник штучних споруд 10500

поліцейський (інспектор) патрульної 
служби

10200

лікар-офтальмолог 10000

лікар-уролог 10000

Назва професії
Заробітна 

плата, 
грн.

касир (в банку) 10000

розкрійник 10000

апаратник приготування хімічних 
розчинів

10000

зварник пластмас 10000

монтажник електричних підйомників 
(ліфтів)

9800

головний режисер 9564

заступник начальника відділу 9490

начальник фінансового відділу 9450

налагоджувальник верстатів і 
маніпуляторів з програмним 
керуванням

9000

слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики 
(електромеханіка)

9000

водій навантажувача 8633

Тернопільська область
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Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим                       

за професійними групами, станом на 1 квітня 2020 року

Законодавці, державні службовці, 
керівники о

Назва професії
Заробітна 

плата, 
грн.

керуючий відділенням 14000

майстер 11000

завідувач відділення 11000

головний режисер 9564

заступник начальника відділу 9490

начальник фінансового відділу 9450

виконавець робіт 8000

керівник частини (літературно-
драматургічної, музичної) 7883

завідувач трупи 7883

директор навчально-виховного
закладу 7718

начальник відділу 7150

головний агроном 7000

керуючий фермою 7000

Назва професії
Заробітна 

плата, 
грн.

електромеханік 17000

лікар-офтальмолог 10000

лікар-уролог 10000

юрист 8040

інженер-будівельник 8000

інспектор 8000

агроном 7656

організатор із збуту 7500

інженер-землевпорядник 7362

режисер-постановник 7331

лялькар 7331

інженер з комп'ютерних систем 7314

лікар-стоматолог 7225

експедитор 7000

інспектор (пенітенціарна система) 6692

Законодавці, державні 
службовці, керівники

Професіонали, фахівці

Тернопільська область
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Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим                       
за професійними групами, станом на 1 квітня 2020 року

о

Назва професії
Заробітна 

плата, 
грн.

касир (в банку) 10000

контролер-касир 7000

оператор поштового зв'язку 6000

касир торговельного залу 5303

реєстратор медичний 5100

адміністратор 5023

оператор комп'ютерного набору 5000

адміністратор (господар) залу 5000

обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних 4933

Назва професії
Заробітна 

плата, 
грн.

поліцейський (за спеціалізаціями) 11 000

поліцейський (інспектор) патрульної 
служби

10 200

кондуктор громадського транспорту 8 200

охоронник-пожежний 6 000

продавець-консультант 5 282

охоронник 5 260

бармен 5 042

перукар (перукар - модельєр) 5 038

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

4 944

продавець продовольчих товарів 4 936

Технічні службовці
Працівники сфери 
торгівлі та послуг

Тернопільська область
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Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим                       
за професійними групами, станом на 1 квітня 2020 року

о

Тернопільська область

Кваліфіковані робітники з 
інструментом

Назва професії
Заробітна 

плата, 
грн.

фарбувальник приладів і деталей 12000

електромонтажник силових мереж та 
електроустаткування

11000

монтер колії 10845

ремонтник штучних споруд 10500

розкрійник 10000

монтажник електричних підйомників 
(ліфтів)

9800

налагоджувальник верстатів і 
маніпуляторів з програмним
керуванням

9000

слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики 
(електромеханіка)

9000

оглядач-ремонтник вагонів 8355

Кваліфіковані робітники 
сільського господарства

Назва професії
Заробітна 

плата, 
грн.

оператор птахофабрик та 
механізованих ферм

6200

робітник фермерського господарства 6200

робітник з догляду за тваринами 5500

оператор машинного доїння 5000

птахівник 5000
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Професії, по яким розмір заробітної плати є найбільшим                       
за професійними групами, станом на 1 квітня 2020 року

Законодавці, державні службовці, 
керівники о

Назва професії
Заробітна 

плата, 
грн.

водій тролейбуса 15800

оператор спеціальної самохідної 
транспортної машини 15000

апаратник приготування хімічних 
розчинів 10000

зварник пластмас 10000

водій навантажувача 8633

оператор цифрового друкування 8000

оператор лінії у виробництві харчової
продукції (хлібопекарно-макаронне та 
кондитерське вир-во) 8000

машиніст крана (кранівник) 7992

токар 7117

тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва 6953

Назва професії
Заробітна 

плата, 
грн.

укладальник-пакувальник 6929

вантажник 6362

вагар 6000

прибиральник територій 5362

підсобний робітник 5 044

монтажник 5 000

робітник з благоустрою 4 867

Робітники з обслуговування 
устаткування та машин

Найпростіші професії

Тернопільська область



11,7%
загальна 

середня

41,6%
професійно-

технічна

46,7%
вища

14

Структура безробітних, 
зареєстрованих у центрах зайнятості, станом на 1 квітня 2020 року, %

охорона здоров’я

професіонали

1,9

розміщення й харчування

25,0

фінансова та страхова діяльність

переробна промисловість

державне управління

транспорт

будівництво

професійна, наукова та технічна діяльність

добувна промисловість

сільське господарство

торгівля та ремонт 
транспортних засобів

інші види діяльності

адміністративне обслуговування

освіта

10,0
тис.
осіб

16,5

15,5

15,1

4,9

4,8

4,1

3,8

3,3

1,8

1,6

1,3

1,2

1,1

За видами економічної діяльності

За професійними групами

За освітою

10,9

5,2

10,7

11,5

11,9

11,9

15,9

20,1

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

Тернопільська область
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Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит 
кадрів серед усіх професій (за Класифікатором 

професій), у січні-березні 2020 року

о

Назва професії

в'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів

офіціант

робітник фермерського господарства

прибиральник територій

електромонтер з експлуатації розподільних мереж

робітник з благоустрою

кондуктор громадського транспорту

водій тролейбуса

укладальник-пакувальник

адміністратор

бармен

слюсар-сантехнік

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

в'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів

офіціант

робітник фермерського господарства

Назва професії

прибиральник територій

електромонтер з експлуатації розподільних мереж

робітник з благоустрою

кондуктор громадського транспорту

водій тролейбуса

укладальник-пакувальник

адміністратор

бармен

слюсар-сантехнік

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

головний державний інспектор

слюсар з ремонту рухомого складу

начальник відділення зв'язку

складач поїздів

лікар загальної практики-сімейний лікар

Тернопільська область


