
Попит та пропозиція на ринку праці 

Львівської області  

у розрізі професій та видів діяльності 

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 

15,1 тис. осіб 
Кількість зареєстрованих 

безробітних 

3,9 тис. од. Кількість вакансій (3-пн) 

          крім того: 

   0,3 тис. од. 
Кількість пропозицій 

роботи з інших джерел 

    7 674 грн. Зарплата у вакансіях 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
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Структура вакансій, % 
станом на 1 квітня 2020 року 

державне управління 

адміністративне обслуговування 

26,8 

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 

31,9 

 добувна промисловість 

розміщення й харчування 

За видами економічної діяльності 

15,8 

13,0 

10,8 

6,2 

4,9 

4,8 

4,1 

3,2 

2,7 

2,6 

2,6 

1,7 

0,8 

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 та лісового 

 господарств; риборозведення та рибальства 

23,5 

14,8 

8,7 

6,3 

6,1 

4,1 

3,5 

1,2 

За розмірами заробітної плати 

мінімальна 

7% 

від 
мінімальної 

до 6 000 грн. 

38% 

від 6 001 до 

8 000 грн. 

19% 

від 8 001 до 

10 000 грн. 

16% 

понад           

10 000 грн. 

20% 

ЛЬВІВСЬКА 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 321 

швачка 300 

поліцейський (за спеціалізаціями) 204 

оператор автоматичних та 

напівавтоматичних ліній 

верстатів та установок 

129 

продавець продовольчих товарів 102 

монтер колії 101 

водій трамвая 93 

монтер кабельного виробництва 74 

інспектор 70 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

продавець-консультант 62 

електромонтер з експлуатації 

розподільних мереж 
62 

двірник 55 

касир торговельного залу 53 

кухар 53 

бухгалтер 50 

підсобний робітник 47 

дорожній робітник 42 

інспектор (пенітенціарна 

система) 
38 

електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

36 

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

8 775 

законодавці, службовці, керівники 

8 191 кваліфіковані робітники з інструментом 

7 661 

робітники з обслуговування 
експлуатації устаткування 

7 206 

професіонали 7 144 

фахівці 6 061 

технічні службовці 6 004 

працівники сфери торгівлі та послуг 

5 660 найпростіші професії 

5 599 робітники сільського господарства 

Львівська область              
(у середньому) 

7 674 грн. 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 



загальна 

середня 

10% 

професійно-

технічна 

31% 

вища 

59% 

6 

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

охорона здоров’я 

професіонали 

2,4 

розміщення й харчування 

21,6 

фінансова та страхова діяльність 

переробна промисловість 

державне управління 

транспорт 

будівництво 

адміністративне обслуговування 

інформація та телекомунікації 

сільське, лісове та 

рибне господарства 

торгівля та ремонт 

транспортних засобів 

інші види діяльності 

освіта 

15,1 
тис. 
осіб 

18,5 

15,0 

7,0 

6,5 

6,2 

5,2 

4,5 

3,1 

2,8 

2,7 

2,5 

2,5 

За видами економічної діяльності 

За професійними групами 

За освітою 

12,2 

6,4 

7,2 

12,8 

13,2 

13,6 

14,9 

17,2 

технічні службовці 

кваліфіковані робітники сільського  

 та лісового господарств 

працівники сфери торгівлі 

та послуг 

найпростіші професії 

робітники з інструментом 

робітники з обслуговування, 

  експлуатації устаткування 

фахівці 

службовці та керівники 

професійна, наукова та технічна 

діяльність 

1,9 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 


