
Попит та пропозиція на ринку праці 

Чернівецької області 

у розрізі професій та видів діяльності 

у січні-лютому 2020 року 
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Попит та пропозиція у регіональному розрізі 

                  станом на 1 березня 2020 року 

5,3 – 11,0 

11,1 – 20,0 

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

Кількість зареєстрованих безробітних, тис.осіб 

20,1 – 28,7 

5616- 6200 

6201-6800 

6801-7983 

1,1 – 2,0 

2,1 – 4,0 

4,1 – 8,7 

 6,4 тис.осіб 
Кількість зареєстрованих 

безробітних 

  1,2 тис. од. Кількість вакансій     

(3-пн) 

  0,2 тис. од. Кількість пропозицій 

роботи з інших джерел 

    6433 грн. Зарплата у вакансіях 
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Структура вакансій,  
зареєстрованих в обласній службі зайнятості, станом на 1 березня 2020 року, % 

постачання електроенергії, газу, 

пари 

сільське, лісове, рибне господарство 

17,7 

 інші види діяльності 

освіта 

торгівля та ремонт      

автотранспортних засобів 

транспорт 

   державне управління й оборона 

розміщення й організація громадського 

харчування 

фінансова та страхова діяльність 

 професійна, наукова та технічна 

діяльність 

переробна промисловість 

 охорона здоров’я 

28,5 

 водопостачання та каналізація 

діяльність у сфері адміністративного 

обслуговування 

За видами економічної діяльності 

15,3 

10,8 

9,4 

7,7 

7,6 

7,4 

4,4 

4,3 

3,8 

3,5 

3,3 

2,5 

2,3 

За професійними групами 

фахівці 

робітники з обслуговування машин 

кваліфіковані робітники з  

  інструментом 

працівники сфери торгівлі і послуг 

найпростіші  професії 

службовці та керівники 

професіонали 

технічні  службовці 

14,8 

14,2 

12,0 

10,0 

8,8 

5,3 

5,2 

23,3% 
мінімальна 

33,6% 
від 

мінімаль 
ної до 6000 

грн. 

12,4% 
від 6001 
грн. до 

7000 грн. 

25,2% 
від 7001 
грн. до 

10000 грн. 

5,5% 
понад 

10001 грн. 

За розмірами заробітної плати 
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Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою серед усіх 

професій (за Класифікатором професій),  

у січні-лютому 2020 року 

о 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

Водій автотранспортних засобів 186 

Швачка 85 

Прибиральник території 81 

Продавець продовольчих товарів 78 

Бухгалтер 76 

Кухар 69 

Електромонтажник-схемник 67 

Продавець-консультант 62 

Підсобний робітник 58 

Прибиральник службових приміщень 56 

Монтер колії 52 

Назва професії 
Кількість 

вакансій, од. 

Верстатник деревообробних верстатів 52 

Спеціаліст державної служби 

(місцевого самоврядування) 
51 

Охоронник 48 

Двірник 46 

Слюсар аварійно-відбудовних робіт 41 

Сестра медична 40 

Вихователь дошкільного навчального 

закладу 
39 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 
36 

Помічник вихователя 33 

Контролер-касир 32 

Оператор котельні 30 
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Заробітна плата у вакансіях 
за професійними групами, грн.  

станом на 1 березня 2020 р. 

 

7514 кваліфіковані робітники з інструментом 

7458 технічні службовці 

6957 службовці, керівники 

6344  робітники з обслуговування машин 

 

5921 фахівці 

5879 професіонали 

5412 
працівники сфери торгівлі та послуг 

5325 найпростіші професії 

5375 кваліфіковані робітники сільського, лісового, рибного 

господарства 

Чернівецька область   

(у середньому) 

 6433 грн. 
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Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим серед 

усіх професій (за Класифікатором професій), станом на 1 березня 2020 року 

о 

Назва професії 
Розмір  

з/плати, грн. 

Начальник сектору 15000 

Гальванік 15000 

Керуючий відділенням 14250 

Технік-технолог (тестильна та легка 

промисловість) 
14000 

Водій тролейбуса 12340 

Оператор телекомунікаційних послуг 12091 

Модельєр 12000 

Інженер-будівельник 12000 

Модельєр 12000 

Помічник керівника підприємства 

(установи, організації) 
12000 

Розкрійник 12000 

Модельєр-конструктор 11500 

Назва професії 
Розмір 

з/плати, грн. 

Електромонтажник-схемник 10800 

Машиніст крана автомобільного 10500 

Інженер-програміст 10000 

Інженер з метрології 10000 

Судовий експерт 10000 

Агент торговельний 10000 

Монтажник систем вентиляції, 

кондиціонування повітря 
10000 

Закрійник 9667 

Майстер 9665 

Слюсар з аварійно-відбудовних робіт 9564 

Монтер колії 9545 

Взуттьовик з пошиття ортопедичного 

взуття 
9500 

Чернівецька область 



35,1% 
загальна 
середня 

27,8% 
професі

йно-
технічна 

37,1% 
вища 
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Структура безробітних,  
зареєстрованих в обласній службі зайнятості, станом на 1 березня 2020 року, 

% 

будівництво 

кваліфіковані робітники сільського 

 господарства 

3,8 

постачання електроенергії, газу, пари 

21,7 

освіта 

торгівля, ремонт 

автотранспортних засобів 

державне управління 

охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 

тимчасове розміщування та 

організація харчування 

надання інших видів послуг 

фінансова та страхова діяльність 

переробна промисловість 

сільське, лісове та рибне 

господарство 

інші види діяльності 

адміністративне обслуговування 

транспорт та складське господарство 

6,4 
тис. 
осіб 

19,7 

15,3 

11,5 

10,1 

5,0 

4,0 

3,2 

2,1 

2,1 

1,5 

1,4 

1,2 

1,2 

За видами економічної діяльності 

За професійними групами 

За освітою 

9,4 

8,2 

8,2 

12,1 

12,3 

12,4 

12,7 

20,5 

професіонали 

технічні службовці 

працівники сфери торгівлі та послуг 

кваліфіковані робітники з інструментом 

фахівці 

робітники з обслуговування, 

  експлуатації устаткування 

службовці, керівники 

найпростіші професії 
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Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів 

серед усіх професій (за Класифікатором професій),  

у січні-лютому 2020 року 

о 

Назва професії 

Прибиральник території 

Монтер колії 

Слюсар аварійно-відбудовних робіт 

Слюсар з ремонту рухомого складу 

Оператор телекомунікаційних послуг 

Вихователь дошкільного навчального закладу 

Інспектор 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

Слюсар з експлуатації та ремонту газового 

устаткування 

Контролер-касир 

Молодша медична сестра з догляду за хворими 

Столяр 

Назва професії 

Виробник блоків та панелей з цегли 

Електромеханік з ліфтів 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

Слюсар- сантехнік 

Контролер водопровідного господарства 

Стюарт (послуги у дорозі) 

Експедитор 

Інженер з комп'ютерних систем 

Вчитель-дефектолог 

Провідник пасажирського вагона 

Фармацевт 

Ремонтник штучних споруд 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики (електромеханіка) 
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