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у розрізі професій та видів діяльності

у січні-грудні 2020 року
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Попит та пропозиція у регіональному розрізі
станом на 1 січня 2021 року

7,8 - 15,0

15,1- 20,0

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

Кількість зареєстрованих безробітних , тис. осіб

20,1- 34,8

5 809-6 900

6 901-7 200

7 201-8 552

0,4-0,7

0,8 - 2,0

2,1-8,2

14,1 тис. осіб
Кількість зареєстрованих 
безробітних

1,2 тис. од. Кількість вакансій (3-пн)

6 273 грн Зарплата у вакансіях

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
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Структура вакансій, 
зареєстрованих в обласній службі зайнятості, станом на 1 січня 2021 року, %

державне управління

адміністративне обслуговування

22,6

охорона здоров’я

сільське, лісове та рибне
господарство

транспорт

торгівля та ремонт 
транспортних засобів

освіта

добувна промисловість

постачання електроенергії, газу

будівництво

переробна промисловість

інші види діяльності

24,5

професійна, наукова та технічна діяльність

розміщення й харчування

За видами економічної діяльності

14,5

13,5

10,9

8,9

7,4

5,5

3,8

3,8

2,9

2,5

1,4

1,2

1,1

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

17,5

15,1

12,5

9,3

8,6

7,5

3,8

1,2

23 % 
мінімальна

46 %
від мінімальної

до 6000 грн

17 %
від 6001 до 

8000 грн

8%
від 8001 до 
10 000 грн

6 %
Понад

10 000 грн

За розмірами заробітної плати

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
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Професії за якими кількість вакансій є найбільшою серед усіх
професій (за Класифікатором професій), у січні-грудні 2020 року

о

Назва професії
Кількість

вакансій, од.

водій автотранспортних засобів 2 217

продавець продовольчих товарів 1 964

підсобний робітник 1 857

машиніст (кочегар) котельної 1 699

кухар 1 207

Продавець-консультант 804

продавець непродовольчих товарів 704

бухгалтер 629

сторож 628

Вчитель закладу загальної середньої 

освіти
571

прибиральник службових приміщень 533

швачка 486

оператор котельні 440

охоронник 410

Сестра медична (брат медичний) 383

вантажник 362

Назва професії
Кількість

вакансій, од.

менеджер (управитель) із збуту 314

укладальник-пакувальник 313

офіціант 309

бармен 290

тракторист 278

слюсар-ремонтник 276

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва

275

Молодша медична сестра (молодший 

медичний брат) (санітарка, санітарка-

прибиральниця, санітарка-буфетниця, 

санітар, ванітар-прибиральник, санітар-

буфетник та ін.)

241

касир торговельного залу 235

верстатник деревообробних верстатів 234

електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування
218

кухонний робітник 216

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
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Заробітна плата у вакансіях
за професійними групами, станом на 1 січня 2021 року, грн

7 575 законодавці, службовці, керівники

7 412 кваліфіковані робітники з інструментом

6 381

робітники з обслуговування експлуатації                          
устаткування

6 262 професіонали

6 068

фахівці

5 685

найпростіші професії5 588

працівники сфери торгівлі
та послуг5 420

технічні службовці

5 411 робітники сільського господарства Рівненська обл. 
(у середньому)

6 723 грн

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
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Професії, по яких розмір заробітної плати є найбільшим серед усіх
професій (за Класифікатором професій), станом на 1 січня 2021 року

о

Назва професії
Заробітна
плата, грн

інструктор навчально-тренувального 

пункту
28 069

головний програміст 16 000

виконавець робіт 15 000

диспетчер районного (місцевого) 

диспетчерського пункту
13 180

заступник директора 12 589

майстер з ремонту устаткування 

(промисловість)
12 450

інженер-енергетик 12 000

агроном 12 000

енергетик 12 000

ізолювальник з термоізоляції 11 092

слюсар з ремонту гідротурбінного

устаткування
11 092

слюсар з ремонту парогазотурбінного 

устаткування
10 973

електромонтер оперативно-виїзної 

бригади
10 500

Назва професії
Заробітна
плата, грн

інженер служби розподільних мереж 10 480

інженер-механік груповий 10 240

інженер з охорони праці 10 238

майстер шляховий 10 198

головний бухгалтер 10 110

Електромонтер з експлуатації

розподільних мереж
10 069

Технік з підготовки технічної 

документації
10 059

керуючий магазином 10 000

лікар-анестезіолог 10 000

завідувач аптеки (аптечного закладу) 9 770

машиніст тістообробних машин 9 600

механік з ремонту транспорту 9 480

Машиніст крана автомобільного 9 447

електромонтер з нагляду за трасами 

кабельних мереж
9 400

Монтер колії 9 383

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ



16%
загальна 
середня

36%
професійно-

технічна

48%
вища
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Структура безробітних, 
зареєстрованих у обласній службі зайнятості, станом на 1 січня 2021 року, %

охорона здоров’я

професіонали

3,3
розміщення й харчування

24,0

фінансова та страхова діяльність

переробна промисловість

державне управління

транспорт

будівництво

професійна, наукова та технічна діяльність

постачання електронергії та газу

сільське господарство

торгівля та ремонт 
транспортних засобів

інші види діяльності

адміністративне обслуговування

освіта

14,1
тис.
осіб

16,8

13,4

9,9

7,4

5,2

4,9

4,6

3,8

3,1

2,2

1,8

1,6

1,3

За видами економічної діяльності

За професійними групами

За освітою

9,5

5,7

8,4

11,4

12,1

14,1

14,5

21,0

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

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
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Професії, по яких спостерігається найбільший дефіцит кадрів серед усіх
професій (за Класифікатором професій), у січні-грудні 2020 року

о

Назва професії

водій автотранспортних засобів

машиніст (кочегар) котельної

Вчитель закладу загальної середньої освіти

Асистент вчителя

сторож

електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування

швачка

слюсар-ремонтник

керівник гуртка

оператор котельні

вантажник

водій тролейбуса

продавець продовольчих товарів

Бариста

робітник з благоустрою

Кондуктор громадського транспорту

викладач-інструменталіст (народних, духових, 

спеціальних інструментів)

Назва професії

соціальний робітник

офіціант

двірник

Касир-операціоніст

Монтер колії

Електрозварник ручного зварювання

водій навантажувача

машиніст насосних установок

слюсар з механоскладальних робіт

слюсар-сантехнік

Ремонтувальник русловий

слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

Електромонтер з експлуатації розподільних мереж

Лікар-терапевт 

концертмейстер

сортувальник матеріалів та виробів з деревини

лікар-анестезіолог

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ


