ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ НА
ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ РИНК У
ПРАЦІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У СІЧНІ —ЛЮТОМУ 2021 РОК У

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
У

січні-лютому

2021

року

Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні-лютому 2021 року
роботодавці

За

професійними

групами:

найбільший

попит

поінформували центри зайнятості про наявність 10,3

роботодавців спостерігався на :

тис. вакансій, що на 42% менше, ніж у січні –лютому
2020 року.

• кваліфікованих робітників з інструментом — 31% всіх
поданих вакансій (швачка, монтер кабельного
виробництва,
електромонтер
з
ремонту
та
обслуговування
електроустаткування
електрогазозварник, слюсар-сантехнік, кондитер, слюсар з
експлуатації та ремонту підземних газопроводів,
слюсар з ремонту устаткування котельних та
пилопідготовчих цехів);

Структура
вакансій
за
видами
економічної
діяльності
була
наступною:
27%
вакансій
пропонувалося
на
підприємствах
переробної
промисловості; 14% — в державному управлінні й
обороні; 12% — в оптовій та роздрібній торгівлі.

У професійному розрізі, найбільше вакансій
пропонувалося для працевлаштування: кваліфікованих
робітників з інструментом (25%); працівників торгівлі й
послуг та робітників з обслуговування, експлуатації
устаткування та машин (по 16% відповідно).
Станом на 1 березня 2021 року кількість актуальних
вакансій, заявлених роботодавцями до обласної
служби зайнятості, становила 3,7 тис. одиниць, що на
40,5% менше, ніж на відповідну дату минулого року.
За видами економічної діяльності, більшість
вакансій налічується на підприємствах переробної
промисловості (27%), в державному управлінні,
обороні, обов’язковому соціальному страхуванні (13%),

у сфері торгівлі (12%), на транспорті (8%), в сфері
постачання електроенергії (7%).

• робітників з обслуговування, експлуатації устаткування
та машин — 16% (водій, оператор автоматичних та
напівавтоматичних верстатів та установок, виробник
морозива, токар, водій тролейбуса, тракторист);
• працівників
сфери
торгівлі
та
послуг—
15%
(поліцейський, продавець, кухар, молодша медична
сестра, офіціант, бармен, соціальний робітник,
перукар (перукар-модельєр);
• професіоналів — 11% (інспектор, спеціаліст державної
служби (місцевого самоврядування), вчитель, інженер,
бухгалтер, інженер з охорони праці, лікар загальної
практики-сімейний лікар);
• некваліфікованих працівників — 9% (двірник, підсобний
працівник,
вантажник,
прибиральник
службових
приміщень, укладальник-пакувальник, комірник);
• фахівців — 8% (бухгалтер, сестра медична (брат
медичний),
фахівець,
електрик
дільниці,
електромеханік
електрозв’язку,
електромеханік
дільниці, фахівець з фізичної реабілітації).

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні-лютому 2021 року

У січні-лютому 2021 року послугами обласної
служби зайнятості скористалися 37,0 тис. безробітних
громадян, що на 76,3% більше, ніж у січні-лютому 2020
року.
За
видами
економічної
діяльності,
серед
безробітних, які мали професійний досвід, 23% раніше
працювали в оптовій та роздрібній торгівлі; 18% — на
підприємствах переробної промисловості; 14% — у
державному управлінні й обороні;
соціальному
страхуванні.
За професійними групами, серед зареєстрованих
безробітних переважають працвіники сфери торгівлі та
послуг (21%); керівники, менеджери (16%); фахівці
(13%); робітники з обслуговування, експлуатації
устаткування та (12%).
Станом на 1 березня 2021 року послуги обласної
служби
зайнятості
отримували
28,6
тис.
зареєстрованих безробітних, що на 84,9% більше, ніж
на відповідну дату минулого року.
За статтю: у загальній кількості зареєстрованих
безробітних чоловіки становили 11,4 тис. осіб (або 40%),
жінки — 17,2 тис. осіб (або 60%.
За віковими групами: 35% зареєстрованих безробітних
були у віці до 35 років; 27% — у віці від 35 до 44 років; 23% —
у віці від 45 до 55 років; 15% — понад 55 років .
За освітою: 57% зареєстрованих безробітних мали
вищу освіту, 32% — професійно-технічну, 11% — загальну
середню освіту.

Суттєвим залишається дисбаланс між попитом та
пропозицією робочої сили. Станом на 1 березня 2021
року, в середньому в області, на одне вільне робоче
місце претендувало 8 безробітних (на 1 березня 2020
року — 3 особи).

Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її
пропозиції у професійно-вкаліфікаційному розрізі
спостерігалася серед службовців та керівників (на 1
вакансію претендувало 23 особи), кваліфікованих
робітників сільського господарства (21), фахівців та
технічних службовців (по 13 осіб відповідно).
Найбільших
труднощів
з
працевлаштуванням
зазнають представники таких професій: продавці (для
2,7 тис. безробітних є 0,2 тис. вакансій), керівники
підприємств (для 0,7 тис. безробітних — лише одна
вакансія), бухгалтери (для 0,7 тис. безробітних є 51
вакансія), кухарі (для 0,7 тис. безробітних є 77 вакансій),
водій (для 0,8 тис. безробітних є 0,2 тис. вакансій).

Нестача кадрів спостерігалася за професіями:
поліцейський,
швачка,
двірникі,
інспектор,
електромонтер з експлуатації розподільних мереж,
сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів,
слюсар з ремонту устаткування котельних та
пилопідготовчих цехів, слюсар з ремонту устаткування
теплових мереж,
електромеханік з ліфтів, водій
тролейбуса тощо.
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Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні-лютому 2021 року

Кількість вакансій, тис. одиниць
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ринку праці у січні-лютому 2021 року

Кількість вакансій у розрізі міст та районів, одиниць
10 302 вакансії у січні - лютому 2021 року

Чисельність безробітних у розрізі міст та районів, осіб
36 960 безробітних у січні – лютому 2021 року

чисельність безробітних, осіб
кількість вакансій, одиниць

надання інших видів послуг
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Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні-лютому 2021 року

Кількість вакансій та чисельність безробітних
(за видами економічної діяльності)
УСЬОГО:

10 302 вакансії
36 960 безробітних

раніше працювали

352

раніше працювали

107

18 964 жінки

надання інших видів послуг
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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні - лютому 2021 року

Чисельність безробітних за статтю

(за статтю та видами економічної діяльності підприємств, на яких вони раніше працювали)

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні-лютому 2021 року
Структура безробітних, %

Структура вакансій, %

(за видами економічної діяльності

(за видами економічної діяльності)

підприємств, на яких вони раніше працювали )
переробна промисловість

26,8%

державне управління й оборона

13,7%

торгівля та ремонт

11,7%
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23,4%
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професійна, наукова діяльність

2,2%

професійна, наукова діяльність

2,3%
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1,8%

інформація та телекомунікації

1,9%
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1,5%
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0,8%

інше

2,5%

інше

3,7%

чисельність безробітних, осіб
кількість вакансій, одиниць

Виробництво паперу та паперових виробів

Ремонт і монтаж машин і устатковання

Виробництво інших транспортних засобів

Текстильне виробництво

Виробництво напоїв

Виробництво готових металевих виробів,
крім машин і устатковання

Виробництво електричного устаткування

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри

Виробництво меблів

Виробництво автотранспортних засобів,
причепів і напівпричепів

Виробництво одягу

Оброблення деревини та виготовлення
виробів з деревини

Виробництво іншої неметалевої
мінеральної продукції

Виробництво харчових продуктів
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60
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370
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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні – лютому 2021 року

Кількість вакансій та чисельність безробітних
(за окремими видами переробної промисловості)

УСЬОГО:

2 761 вакансія
5 516 безробітних

Виробництво гумових і
пластмасових виробів

Виробництво готових металевих
виробів, крім машин і
устатковання

Виробництво паперу та
паперових виробів

129

73

80

90

46

59

161

103
91

46

17

131

104

86

216

285

221

243

201

149

143

99

77

52
413

385

571

550

2 863 чоловіки

Поліграфічна діяльність,
тиражування

Виробництво напоїв

Текстильне виробництво

Виробництво шкіри, виробів зі
шкіри

Виробництво електричного
устатковання

Виробництво меблів

Оброблення деревини та
виготовлення виробів з
деревини

Виробництво автотранспортних
засобів, причепів і напівпричепів

Виробництво іншої неметалевої
мінеральної продукції

Виробництво одягу

Виробництво харчових продуктів

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні-лютому 2021 року

Чисельність безробітних за статтю

(за статтю та окремими видами переробної промисловості підприємств,
на яких вони раніше працювали)
2 653 жінки

0,4%
0,4%
0,3%

Виробництво тютюнових виробів
Металургійне виробництво
Поліграфічна діяльність

Виробництво комп'ютерів

0,1%

0,1%

0,3%

0,5%

Виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

Виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції
Виробництво основних фармацевтичних
продуктів

0,5%

1,0%

Виробництво гумових і пластмасових виробів
Виробництво іншої продукції

1,4%

2,2%

Ремонт і монтаж машин і устаткування
Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у.

2,2%

Виробництво інших транспортних засобів

3,5%

Виробництво напоїв

2,4%

3,8%

Текстильне виробництво

Виробництво паперу та паперових виробів

4,5%

6,4%

6,5%

Виробництво готових металевих виробів

Виробництво іншої неметалевої мінеральної
продукції
Оброблення та виготовлення виробів з
деревини

7,1%

7,4%

Виробництво меблів
Виробництво електричного устаткування

7,7%

8,8%

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри

Виробництво автотранспортних засобів

Виробництво харчових продуктів

Виробництво одягу

16,3%

16,4%

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні – лютому 2021 року

Структура вакансій за видами переробної промисловості, %
2 761 вакансія
у переробній промисловості

0,5%
0,1%

Металургійне виробництво
Виробництво тютюнових виробів

0,5%

0,6%

0,7%

0,9%
Виробництво комп'ютерів
Виробництво основних фармацевтичних
продуктів
Виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції
Виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

1,4%

2,8%

Виробництво паперу та паперових виробів

Виробництво іншої продукції

3,1%

Ремонт і монтаж машин і устатковання

1,8%

3,1%

Виробництво інших транспортних засобів

Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у.

3,4%

Текстильне виробництво

1,9%

3,5%

Виробництво напоїв

Виробництво гумових і пластмасових виробів

3,8%

Виробництво готових металевих виробів

1,9%

3,8%

Виробництво електричного устатковання

Поліграфічна діяльність

4,1%

8,8%

6,7%

8,4%

6,5%

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри

Виробництво меблів

Виробництво автотранспортних засобів,
причепів і напівпричепів

Виробництво одягу

Виробництво іншої неметалевої мінеральної
продукції
Оброблення та виготовлення виробів з
деревини

Виробництво харчових продуктів

14,8%

17,0%

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні – лютому 2021 року

Структура безробітних за видами переробної промисловості, %
5 516 безробітних були зайняті

у переробній промисловості

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні – лютому 2021 року

Кількість вакансій та чисельність безробітних
за видами оптової та роздрібної торгівлі

5 061

2 032
913
248
роздрібна торгівля, крім
торгівлі автотранспортними
засобами

46

оптова торгівля, крім торгівлі
атотранспортними засобами

Кількість вакансій , одиниць

238

оптова та роздрібна торгівля
автотранспортними засобами
та мотоциклами, їх ремонт

Чисельність безробітних, осіб
Джерело: дані Державної служби статистики України

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні – лютому 2021 року

Кількість вакансій та чисельність безробітних
у сфері транспорту

738
540
424
254
98
наземний і
трубопровідний
транспорт

складське
господарство

Кількість вакансій , одиниць

63

0

поштова та
кур'єрська діяльність

10

авіаційний транспорт

Чисельність безробітних, осіб

Джерело: дані Державної служби статистики України

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні – лютому 2021 року

Кількість вакансій та чисельність безробітних
у сільському, лісовому та рибному господарствах

1 138

289
198
84
сільське господарство

1

лісове господарство та
лісозаготівлі

Кількість вакансій , одиниць

10

рибне господарство

Чисельність безробітних, осіб

Джерело: дані Державної служби статистики України

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні - лютому 2021 року

Кількість вакансій та чисельність безробітних
у сфері тимчасового розміщування й організації харчування

1 376
582

322
99
тимчасове розміщування

Кількість вакансій , одиниць

діяльність із забезпечення
стравами та напоями

Чисельність безробітних, осіб
Джерело: дані Державної служби статистики України

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні - лютому 2021 року

Кількість вакансій та кількість безробітних
(за професійними групами)
УСЬОГО:

8500

7669

10 302 вакансії
36 960 безробітних

7500

6500

5844

5500

4663

4348

4083

4006

4500

3282

3500

2 622

2555
2500

1500

800

1 161

912

445

500

-500

службовці та
керівники

професіонали

1 653

1 637

фахівці

технічні
службовці

чисельність безробітних, осіб

999

510
73
працівники
кваліфіковані
сфери торгівлі
робітники
та послуг
сільського
господарства

кваліфіковані
робітники з
робітники з обслуговування
інструментом та експлуатації
устаткування

найпростіші
професії

кількість вакансій, одиниць
Джерело: дані Державної служби статистики України

найпростіші професії та особи
без професії

робітники з обслуговування
устаткування та машин

кваліфіковані робітники з
інструментом

278

232

1 501

1 545

1 772

1 510

3 208

2 582

3387

2 830

2 181

1 140

374

1 276

1 176

3 230

6 124

14 517 чоловіків

кваліфіковані робітники
сільського господарства

працівники сфери торгівлі та
послуг

технічні службовці

фахівці

професіонали

керівники, менеджери

2 614

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні – лютому 2021 року

Чисельність безробітних за статтю

(за статтю та видами економічної діяльності підприємств, на яких вони раніше працювали)
22 443 жінки

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні - лютому 2021 року
Структура безробітних, %

Структура вакансій, %

(за професійними групами)

(за професійними групами)
кваліфіковані робітники з
інструментом

25,5%

працівники сфери торгівлі та
послуг

робітники з обслуговування
устаткування та машин

16,0%

керівники, менеджери

працівники сфери торгівлі та
послуг

15,9%

фахівці

професіонали

11,3%

найпростіші професії та особи
без професії

9,7%

фахівці

керівники, менеджери

технічні службовці
кваліфіковані робітники
сільського господарства

8,9%

7,8%
4,3%
0,7%

20,7%
15,8%
12,6%

робітники з обслуговування
устаткування та машин

11,8%

кваліфіковані робітники з
інструментом

11,0%

професіонали

10,8%

найпростіші професії та
особи без професії
технічні службовці
кваліфіковані робітники
сільського господарства

8,9%
6,9%
1,4%

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні - лютому 2021 року

Структура працевлаштованих безробітних,%
За видами економічної діяльності
переробна промисловість

28,5

торгівля та ремонт

професіонали, фахівці

20,3

18,3

державне управління й оборона

10,5

охорона здоров'я

працівники сфери торгівлі та
послуг

19,0

6,7

освіта

6,4

розміщування та харчування

5,9

транспорт, складське госп-во

3,6

адміністративне обслуговування

3,3

сільське, лісове та рибне госп-во

2,7

будівництво

2,4

професійна, наукова діяльність

2,4

інформація та телекомунікації

1,7

мистецтво, розваги

1,5

інше

За професійними групами

робітники з обслуговування
устаткування та машин

15,4

кваліфіковані робітники з
інструментом

14,1

службовці, керівники

12,3

найпростіші професії

12,1

технічні службовці

робітники сільського та
лісового господарства

6,2

6,3

0,4

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні - лютому 2021 року

Структура працевлаштованих безробітних,%
(за статтю та видами економічної діяльності)
— чоловіки
35,4%

переробна промисловість
торгівля та ремонт
державне управління й оборона
транспорт
адміністративне обслуговування
будівництво
сільське господарство
розміщування й харчування
освіта
охорона здоров'я

інформація та телекомунікації
мистецтво, спорт
постачання електроенергії, газу
професійна, технічна діяльність
операції з нерухомим майном
добувна промисловість
водопостачання; каналізація
фінансова та страхова діяльність
надання інших видів послуг

— жінки

13,5%
8,6%
5,8%
4,9%
4,8%
4,0%
3,7%
2,9%
2,9%
2,1%
1,7%
1,7%
1,6%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%

24,3%
21,2%

переробна промисловість

торгівля та ремонт
державне управління й оборона
охорона здоров'я
освіта
розміщування й харчування
професійна, технічна діяльність
адміністративне обслуговування
транспорт
сільське господарство

фінансова та страхова діяльність
інформація та телекомунікації
мистецтво, спорт
будівництво
операції з нерухомим майном
постачання електроенергії, газу
водопостачання; каналізація
добувна промисловість
надання інших видів послуг

11,6%
9,0%
8,6%
7,1%
2,8%
2,3%
2,3%
1,8%
1,5%
1,5%
1,3%
1,0%
0,6%
0,5%
0,5%
0,1%
1,9%

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні – лютому 2021 року

Структура працевлаштованих безробітних,%
(за статтю та професійними групами)
— чоловіки

— жінки

робітники з обслуговування
устаткування та машин

25,2%

кваліфіковані робітники з
інструментом

21,5%

керівники, менеджери

14,6%

найпростіші професії та
особи без професії

12,9%

працівники сфери торгівлі та
послуг

9,4%

працівники сфери торгівлі та
послуг

24,5%

фахівці

12,8%

найпростіші професії та особи
без професії

11,6%

професіонали

11,4%

керівники, менеджери

11,0%

професіонали

7,0%

кваліфіковані робітники з
інструментом

9,8%

фахівці

6,6%

робітники з обслуговування
устаткування та машин

9,7%

технічні службовці
кваліфіковані робітники
сільського господарства

2,1%
0,7%

технічні службовці
кваліфіковані робітники
сільського господарства

8,8%
0,3%

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні – лютому 2021 року

Кількість претендентів на 1 вакансію, станом на кінець місяця, осіб
9
8

8

8

8

7

7

6

6

6

6

4
3

3
3

2

2

2

2

2019 рік

2

2

2

2020 рік

2
1

2
1

2021 рік
Джерело: дані Державної служби статистики України

чисельність безробітних, осіб
кількість вакансій, одиниць
23

356

9

надання інших видів послуг

21

190

9

мистецтво, спорт

210

1829

5

охорона здоров'я

126

623

7

освіта

4

479

3453

34

державне управління й оборона

202

737

8

адміністративне та допоміжне
обслуговування

74

559

4

професійна, наукова та технічна
діяльність

97

342

602

11

операції з нерухомим майном

4

7000

фінансова та страхова діяльність

444
13

1402

4000

інформація та телекомунікації

126

1169

4

розміщування й харчування

306

13

транспорт

6

422

5651

6000

торгівля та ремонт

181

1174

3

будівництво

54

162

1

водопостачання; каналізація

4

249

216

5

постачання електроенергії, газу

976

4095

5000

переробна промисловість

1000

40

3000

195

19

добувна промисловість

66

1222

2000

сільське господарство

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні – лютому 2021 року

Кількість зареєстрованих безробітних, кількість вакансій
та кількість претендентів на 1 вакансію, станом на 1 березня 2021 року
(за видами економічної діяльності)
151
125

75

15

0

Джерело: дані Державної служби статистики України

навантаження на 1 вакансію, осіб

25

-25

-75

-125

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні – лютому 2021 року

Кількість зареєстрованих безробітних, кількість вакансій
та кількість претендентів на 1 вакансію, станом на 1 березня 2021 року
7000

(за професійними групами)

23

5842

6000

30

21
20

13
5000

4562

13

8

10
3

3660

4000

3093

8

6

10

3330

3087

0

3000

2573

1997

2000

-10

1 153
559

1000

198

397

274

156

591

440

-20

320

21
-30

0

службовці та
керівники

професіонали

фахівці

чисельність безробітних, осіб

технічні
службовці

працівники
кваліфіковані
сфери торгівлі
робітники
та послуг
сільського
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Джерело: дані Державної служби статистики України

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні - лютому 2021 року

ПРОФЕСІЇ, ЗА ЯКИМИ КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІЙ Є НАЙБІЛЬШОЮ
станом на 1 березня 2021 року (ТОП-20)
Назва професії
швачка

бухгалтер

водій автотранспортних засобів

адміністратор

поліцейський (за спеціалізаціями)

касир торговельного залу

двірник

продавець непродовольчих товарів

інспектор

електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування

кухар

підсобний робітник

продавець продовольчих товарів

молодша медична сестра (молодший
медичний брат) (санітарка, санітаркаприбиральниця, санітарка-буфетниця, санітар,
ванітар-прибиральник, санітар-буфетник та ін.)

продавець-консультант

електрогазозварник

монтер кабельного виробництва

спеціаліст державної служби
(місцевого самоврядування)

оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок

офіціант

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні - лютому 2021 року

ПРОФЕСІЇ, ЗА ЯКИМИ ЧИСЕЛЬНІСТЬ БЕЗРОБІТНИХ Є НАЙБІЛЬШОЮ
станом на 1 березня 2021 року (ТОП-20)
Назва професії
продавець продовольчих товарів

прибиральник службових приміщень

продавець непродовольчих товарів

помічник члена комісії

продавець-консультант

адміністратор

водій автотранспортних засобів

сестра медична (брат медичний)

кухар

соціальний робітник

директор (начальник, інший керівник)
підприємства

касир торговельного залу

бухгалтер

молодша медична сестра (молодший
медичний брат) (санітарка, санітаркаприбиральниця, санітарка-буфетниця, санітар,
санітар-прибиральник, санітар-буфетник та ін.)

підсобний робітник

спеціаліст державної служби
(місцевого самоврядування)

менеджер (управитель) із збуту

фахівець

охоронник

вантажник

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні – лютому 2021 року

Професії, за якими чисельність безробітних за статтю є найбільшою
станом на 1 березня 2021 року
ТОП - 10
Чоловіки

Жінки

 водій автотранспортних засобів

 продавець продовольчих товарів

 охоронник

 продавець-консультант

 підсобний робітник

 продавець непродовольчих товарів

 директор (начальник, інший керівник)
підприємства

 кухар

 вантажник

 менеджер (управитель) із збуту
 сторож

 бухгалтер
 прибиральник службових приміщень
 сестра медична (брат медичний)

 військовослужбовець

 директор (начальник, інший керівник)
підприємства

 дорожній робітник

 адміністратор

 оператор заправних станцій

 соціальний робітник

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Професії, за якими спостерігався найбільший дефіцит
вакансій серед усіх професій
(за Класифікаторм професій), у січні-лютому 2021 року























продавець
директор (начальник, інший керівник) підприємства
кухар
бухгалтер
менеджер (управитель) зі збуту
водій автотранспортних засобів
підсобний робітник
прибиральник службових приміщень
охоронник
сестра медична (брат медичний)
адміністратор
молодша медична сестра (молодший медичний брат)
соціальний робітник
менеджер (управитель)
оператор заправних станцій
офіціант
бармен
економіст
касир торговельного залу
вантажник
фахівець
спеціаліст державної служби

Попит та пропозиція на зареєстрованому
ринку праці у січні – лютому 2021 року
Професії, за якими спостерігався найбільший дефіцит
кадрів серед усіх професій
(за Класифікаторм професій), у січні –лютому 2021 року
 швачка
 поліцейський (за спеціалізаціями)
 двірник
 слюсар з експлуатації та ремонту підземних
газопроводів
 інспектор
 оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній
верстатів та установок
 староста
 електромеханік з ліфтів
 гірник підземний
 монтер колії
 слюсар-сантехнік

