
Попит та пропозиція на ринку праці 

Львівської області  

у розрізі професій та видів діяльності 

у січні 2020 року 
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Попит та пропозиція у регіональному розрізі 

                  на 1 лютого 2020 р. 

  5,3 — 11,0 

11,1 — 20,0 

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

Кількість зареєстрованих безробітних, тис. осіб 

20,1 — 28,5 

5 554 — 6 200 

6 201 — 6 800 

6 801 — 7 992 

0,9 — 1,5 

1,6 — 4,0 

4,1 —8,5 

15,2 тис. осіб 
Кількість зареєстрованих 

безробітних 

5,6 тис. од. Кількість вакансій (3-пн) 

          крім того: 

   0,5 тис. од. 
Кількість пропозицій 

роботи з інших джерел 

    7 992 грн. Зарплата у вакансіях 
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Структура вакансій, % 
станом на 1 лютого 2020 року 

державне управління 

адміністративне обслуговування 

23,7 

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 

32,0 

 водопостачання; каналізація 

розміщення й харчування 

За видами економічної діяльності 

17,8 

12,9 

10,6 

5,8 

5,6 

4,5 

4,4 

3,7 

2,8 

2,7 

2,4 

1,6 

1,5 

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 

20,0 

17,3 

7,6 

7,2 

6,8 

4,3 

4,0 

0,6 

За розмірами заробітної плати 

мінімальна 

7% 

від 
мінімальної 

до 6 000 грн. 

35% 

від 6 001 до 

7 000 грн. 

9% 

від 7 001 до 

10 000 грн. 

29% 

понад           

10 000 грн. 

19% 
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Професії , за якими кількість вакансій є найбільшою серед усіх 

професій (за Класифікатором професій) у січні 2020 року 

о 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

водій автотранспортних засобів 483 

швачка 406 

поліцейський (за спеціалізаціями) 150 

поліцейський (інспектор) 

патрульної служби 
135 

оператор автоматичних та 

напівавтоматичних ліній 

верстатів та установок 

132 

продавець продовольчих товарів 123 

монтер кабельного виробництва 113 

монтер колії 106 

водій трамвая 93 

продавець-консультант 92 

кухар 82 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

охоронник 77 

двірник 76 

інспектор 75 

касир торговельного залу 75 

електромонтер з експлуатації 

розподільних мереж 
72 

бухгалтер 66 

листоноша (поштар) 63 

продавець непродовольчих 

товарів 
61 

підсобний робітник 61 

електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

58 

прибиральник службових 

приміщень 
57 
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Заробітна плата у вакансіях 
за професійними групами, станом на 1 лютого 2020 року, грн. 

9 339 

законодавці, службовці, керівники 

8 588 

кваліфіковані робітники з інструментом 

8 117 

робітники з обслуговування 
експлуатації устаткування 

7 258 

професіонали 7 008 

фахівці 6 748 

технічні службовці 

5 712 

працівники сфери торгівлі та послуг 

5 654 

найпростіші професії 

5 691 робітники сільського господарства 

Львівська область              
(у середньому) 

7 992 грн. 
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Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим серед усіх 

професій (за Класифікатором професій), у  січні 2020 року 

о 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

технік-оператор електронного 

устаткування 
40 000 

зварник 40 000 

слюсар із складання металевих 

конструкцій 
33 182 

майстер виробничої дільниці 32 142 

технолог-рибовод 20 000 

машиніст трубовигинальної               

установки пересувної 
18 000 

обвалювальник м'яса 17 522 

тракторист-машиніст с/г (л/г) 

виробництва 
16 510 

начальник бригади 15 950 

електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах 
15 929 

агроном 15 220 

майстер цеху 15 000 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

артист-вокаліст (оперний, камерний, 

соліст, соліст-бандурист, музичної 

комедії, естради та ін.) 

15 000 

монтажник-складальник алюмінієвих 

конструкцій 
15 000 

монтажник світлопрозорих та 

вентильованих фасадів 
15 000 

слюсар-електрик з ремонту та 

обслуговування вантажопідіймальних 

кранів і машин 

15 000 

електромонтер-лінійник з монтажу 

повітряних ліній високої напруги й 

контактної мережі 

15 000 

оператор установок піскоструминного 

очищення 
15 000 

водій трамвая 15 000 

машиніст маркірувальної машини для 

розмічання  автомобільних доріг 
15 000 

водій тролейбуса 14 844 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 



загальна 

середня 

11% 

професійно-

технічна 

31% 

вища 

58% 
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Структура безробітних, 
 зареєстрованих у центрах зайнятості, станом на 1 лютого 2020 року,% 

охорона здоров’я професіонали 

2,4 

розміщення й харчування 

22,7 

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 

15,2 
тис. 
осіб 

18,3 

15,0 

7,0 

6,3 

6,0 

5,2 

4,6 

2,9 

2,9 

2,7 

2,2 

2,2 

За видами економічної діяльності 

За професійними групами 

За освітою 

12,0 

6,4 

7,6 

12,2 

13,2 

14,2 

15,3 

16,6 

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 

1,8 
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Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів 

серед усіх професій (за Класифікатором професій) 

о 

Назва професії 

швачка 

поліцейський (за спеціалізаціями) 

поліцейський (інспектор)  
патрульної служби 

водій трамвая 

оператор автоматичних та напівавто-
матичних ліній верстатів та установок 

монтер колії 

електромонтер з експлуатації 
розподільних мереж 

водій автотранспортних засобів 

двірник 

Назва професії 

слюсар аварійно-відбудовних робіт 

інспектор 

інспектор (пенітенціарна система) 

водій тролейбуса 

слюсар з ремонту рухомого складу 

зварник 

слюсар-сантехнік 

електромонтер оперативно-виїзної 
бригади 

електрослюсар з ремонту  
устаткування розподільних пристроїв 
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