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Попит та пропозиція у регіональному розрізі 
на 1 серпня 2020 р.

8,3-18,0

18,1-22,0

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

Кількість зареєстрованих безробітних, тис. осіб

22,1-42,8

5 853-6 500

6 501-6 700

6 701-8 715

0,9-1,5

1,6-3,4

3,5-10,8

12,6 тис.осіб Кількість зареєстрованих 
безробітних

0,9 тис.од. Кількість вакансій (3-пн)

6 244 грн. Зарплата у вакансіях

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

державне управління

професійна, наукова та технічна 
діяльність

17,3

охорона здоров’я

сільське, лісове та рибне
господарство

транспорт

торгівля та ремонт 
транспортних засобів

освіта

надання інших видів послуг

адміністративне обслуговування

будівництво

переробна промисловість

інші види діяльності

20,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

розміщення й харчування

За видами економічної діяльності

15,0

13,9

7,5

6,8

6,7

6,2

5,8

4,1

3,9

3,6

3,6

3,0

2,6

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

19,9

13,9

12,0

9,4

8,8

8,6

6,0

1,0

29%
мінімальна

41%
від мінімальної

до 6000 грн.
7%

від 6 001 до 

7 000 грн.

15%
від 7 001 до 

10 000 грн.

8%
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-липні 2020 року

о

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

водій автотранспортних засобів 1269

підсобний робітник 1169

тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва

664

продавець продовольчих товарів 659

тракторист 506

продавець непродовольчих товарів 351

бухгалтер 274

в'язальник схемних джгутів, кабелів та 
шнурів

274

продавець-консультант 228

прибиральник службових приміщень 222

кухар 204

сестра медична 192

сторож 186

Назва професії
Кількість 

вакансій, од.

касир торговельного залу 181

спеціаліст державної служби
(місцевого самоврядування)

172

охоронник 166

офіціант 149

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

147

слюсар-ремонтник 147

вантажник 146

укладальник-пакувальник 145

адміністратор 142

робітник з благоустрою 134

менеджер (управитель) із збуту 126

прибиральник територій 122

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

8 225

законодавці, службовці, керівники6 811

кваліфіковані робітники з інструментом6 552

робітники з обслуговування експлуатації 
устаткування

6 071 професіонали

5 813

фахівці5 570

технічні службовці

5 552

працівники сфери торгівлі та послуг

5 122

найпростіші професії5 110

робітники сільського господарства

Тернопільська область   
(у середньому) 

6 244 грн.

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

станом на 1 серпня 2020 року

о

Назва професії

Заробітна 
плата, 

грн.

головний інженер 18480

диспетчер підприємства (району) 
мереж

17000

водій тролейбуса 15800

провізор-косметолог 15000

керуючий відділенням 14000

машиніст крана (кранівник) 11400

завідувач відділення 11000

поліцейський (за спеціалізаціями) 11000

електромонтажник силових мереж та 
електроустаткування

11000

монтер колії 10845

електромонтер з ремонту та монтажу 
кабельних ліній

10220

поліцейський (інспектор) патрульної 
служби

10200

Назва професії
Заробітна 

плата, 
грн.

Завідувач сектору 10000

керуючий магазином 10000

менеджер (управитель) в роздрібній
торгівлі непродовольчими товарами

10000

інженер-землевпорядник 10000

лікар-офтальмолог 10000

бухгалтер (з дипломом магістра) 10000

представник торговельний 10000

оператор свинарських комплексів і 
механізованих ферм

10000

забивач худоби 10000

розкрійник 10000

мельник 10000

машиніст автовишки та 
автогідропідіймача

10000

Тернопільська область



10%
загальна 

середня

36%
професійно-

технічна

54%
вища

6

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

охорона здоров’я

професіонали

1,2

розміщення й харчування

20,3

фінансова та страхова діяльність

переробна промисловість

державне управління

транспорт

будівництво

інформація та телекомунікації

постачання електроенергії, газу

сільське господарство

торгівля та ремонт 
транспортних засобів

інші види діяльності

адміністративне обслуговування

освіта

12,6
тис.
осіб

19,1

15,6

8,8

6,9

4,9

4,8

4,4

4,2

3,7

1,9

1,9

1,9

1,6

За видами економічної діяльності

За професійними групами

За освітою

12,1

6,3

11,2

12,1

12,2

12,4

15,7

16,8

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-липні 2020 року

о

Назва професії

слюсар з ремонту рухомого складу

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

слюсар з експлуатації та ремонту підземних
газопроводів

головний державний інспектор

сортувальник у виробництві харчової продукції
(плоди, овочі та подібні продукти)

двірник

лікар загальної практики-сімейний лікар

машиніст екскаватора

складач поїздів

мийник-прибиральник рухомого складу

електромеханік з ліфтів

контролер енергонагляду

електромонтер контактної мережі

контролер газового господарства

машиніст крана (кранівник)

робітник з комплексного прибирання та утримання
будинків з прилеглими територіями

Тернопільська область

Назва професії

водій автотранспортних засобів

тракторист-машиніст сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва

прибиральник територій

робітник фермерського господарства

робітник з благоустрою

електромонтер з експлуатації розподільних мереж

електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування

касир торговельного залу

офіціант

водій тролейбуса

кондуктор громадського транспорту

укладальник-пакувальник

слюсар-сантехнік

штукатур

в'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів

бетоняр

начальник відділення зв'язку


