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П Е Р Е Д М О В А

У збірнику наведено інформацію щодо робочої сили та її характеристик на ринку праці України у 2020 році.

Дані щодо основних показників робочої сили отримані за результатами обстеження робочої сили (до 2019 року – вибіркове обстеження населення

(домогосподарств) з питань економічної активності).

Збірник уміщує опис методологічних та організаційних засад проведення зазначеного обстеження, методів побудови вибірки домогосподарств,

визначення та поняття показників й оцінки надійності даних.

Інформація систематизована за тематикою по 6 розділах збірника.

У розділах 1–4 наведено інформацію щодо робочої сили (до 2019 року – економічно активне населення), зайнятого та безробітного населення,

визначеного за методологією Міжнародної організації праці (МОП), а також щодо осіб, які не входять до складу робочої сили.

Розділ 5 уміщує дані щодо основних показників обстеження робочої сили за 2015–2020 роки, а розділ 6 – інформацію щодо показників зайнятості та

безробіття населення по Україні та країнах Європейського Союзу.

Також до збірника включено короткий аналітичний огляд стану ринку праці у 2020 році. Окремі явища у публікації проілюстровані діаграмами, які

надають уявлення про тенденції на ринку праці України.

Сподіваємося, що публікація зацікавить фахівців органів законодавчої та виконавчої влади, організацій профспілок та роботодавців, науковців та

інших користувачів, які займаються питаннями ринку праці.

До уваги користувачів

Інформація наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих

територій у Донецькій та Луганській областях.

Показники робочої сили, зайнятості та безробіття (за методологією МОП) на рівні міст та районів області не визначаються.

З 2019 року в рамках програми обстеження робочої сили здійснюється опитування населення у віці 15 років і старше. У окремих розділах збірника

вперше розміщено інформацію щодо основних показників обстеження стосовно осіб зазначеного віку.
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СКОРОЧЕННЯ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире(–) – явищ не було

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо 

конфіденційності статистичної інформації

"з них", "у тому числі" – означає, що наведено не всі доданки  загальної суми. Трапляються випадки, коли наведено всі доданки загальної 

суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку

р. – рік

рис. – рисунок

табл. – таблиця

тис. – тисяча

Примітка. У деяких випадках незначні розбіжності між підсумком та сумою складових частин пояснюються округленням даних.



З М І С Т

РОБОЧА СИЛА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2020 РОЦІ 4

Передмова………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

Умовні позначення та скорочення, що використані у збірнику…….…………………………………………………………………………………………………………. 4

Примітки…………………………………………………………………………….………................................................................................................................................. 4

Методологічні та організаційні засади проведення обстеження робочої сили..……………………………………………………………………………………………... 8

Основні методологічні визначення та поняття….……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

Принципи формування вибірки, поширення результатів на генеральну сукупність і оцінювання якості інформації щодо показників обстеження робочої

сили……………......................................................................................................................................................................................................................................................
14

Статистично-аналітичний огляд стану ринку праці області у 2020 році……….…………………………………………………………………………………………….. 20

Розділ 1. НАСЕЛЕННЯ ЗА СТАТУСОМ УЧАСТІ В СКЛАДІ РОБОЧОЇ СИЛИ У 2020 РОЦІ

1.1. Населення за статусом участі в складі робочої сили, статтю та місцем проживання………………………………………………………………….................................. 23

1.2. Структура населення у віці 15 років і старше, за статусом участі в складі робочої сили, статтю та місцем проживання(діаграма)……………………….................... 24

1.3. Робоча сила у віці 15 років і старше за віковими групами, статтю та місцем проживання…………………………………………………………………………………. 25

1.4. Рівень участі населення в робочій силі та рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше за віковими групами, статтю та місцем проживання….…………… 27

1.5. Рівень участі населення в робочій силі у віці 15 років і старше за віковими групами (діаграма)………………………………………………………..………………… 29

1.6. Рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше за віковими групами (діаграма)….………………………………………………………………………………….. 29

1.7. Робоча сила у віці 15-70 років за рівнем освіти, статтю та місцем проживання.............................................................................................................................................. 30

1.8. Рівень участі населення в робочій силі, рівень зайнятості та рівень безробіття населення у віці 15-70 років за рівнем освіти, статтю та місцем проживання........... 32

1.9. Рівень участі населення в робочій силі у віці 15-70 років за освітою (діаграма)……………………………………………………………………………………………. 33



РОБОЧА СИЛА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2020 РОЦІ 5

1.10. Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років за освітою (діаграма)……………………………………………………………………………………………………….. 34

1.11. Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за освітою (діаграма)……………………………………………………………………………………………………….. 34

1.12. Особи, які не входять до складу робочої сили у віці 15 років і старше за віковими групами, статтю та місцем проживання…………………………………………... 35

1.13. Частка осіб, які не входять до складу робочої сили у віці 15 років і старше за віковими групами, статтю та місцем проживання…………………………………….. 35

1.14. Частка осіб, які не входять до складу робочої сили у віці 15 років і старше за віковими групами (діаграма)……………………………………..................................... 36

1.15. Особи, які не входять до складу робочої сили віком 15–70 років за рівнем освіти, статтю та місцем проживання……………………………………………………… 36

1.16. Частка осіб, які не входять до складу робочої сили віком 15-70 років за освітою (діаграма)…..…………………………………………………………………………. 37

1.17. Населення віком 15 років і старше за статусом участі у складі робочої сили за регіонами України……………………………………………………………………… 38

1.18. Робоча сила у віці 15 років і старше за статтю, місцем проживання та регіонами України…….........………………………………………………….............................. 39

1.19. Рівні участі населення в робочій силі у віці 15 років і старше за статтю, місцем проживання та регіонами України…............................................................................ 40

Розділ 2. ЗАЙНЯТЕ НАСЕЛЕННЯ У 2020 РОЦІ

2.1. Зайняте населення у віці 15 років і старше за віковими групами України, Луганської та Донецької областей…………………………………………………………... 42

2.2. Рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше за віковими групами України, Луганської та Донецької областей (діаграма)……...……………………………. 42

2.3. Зайняте населення у віці 15-70 років за рівнем освіти України, Луганської та Донецької областей………………………......................................................................... 43

2.4. Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років за рівнем освіти України, Луганської та Донецької областей……………………………………………........................ 43

2.5. Зайняте населення у віці 15-70 років за статусами зайнятості (діаграма)…………………………………………………………………………………………………… 44

2.6. Зайняте населення у віці 15-70 років за секторами економіки, типами робочих місць України, Луганської та Донецької областей…………………............................ 45

2.7. Неформальна зайнятість населення у віці 15-70 років України, Луганської та Донецької областей (діаграма)………………………………………………….............. 45

2.8. Зайняте населення у віці 15-70 років за видами економічної діяльності……….............................................................................................................................................. 46

2.9. Зайняте населення віком 15−70 років за статусом зайнятості та регіонами..………………………………………………………………………………………………... 47



РОБОЧА СИЛА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2020 РОЦІ 6

2.10. Зайняте населення у віці 15-70 років за статтю, місцем проживання та регіонами України……………………………………………………………………………….. 48

2.11. Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років за статтю, місцем проживання та регіонами України…………………………………………………………………… 49

Розділ 3. БЕЗРОБІТНЕ НАСЕЛЕННЯ У 2020 РОЦІ

3.1. Безробітне населення у віці 15 років і старше за віковими групами України, Луганської та Донецької областей…………………………………………….................. 51

3.2. Безробітне населення у віці 15–70 років за рівнем освіти України, Луганської та Донецької областей...………………………………………………………………… 51

3.3. Безробітне населення у віці 15–70 років за причинами незайнятості, статтю та місцем проживання………………………………………………………….................. 52

3.4. Безробітне населення у віці 15–70 років за тривалістю пошуку роботи, статтю та місцем проживання…………………………………………….................................. 53

3.5. Безробітне населення у віці 15–70 років за тривалістю незайнятості (діаграма)…………………………………………………………………………………………… 53

3.6. Безробітне населення у віці 15–70 років за статтю, місцем проживання та регіонами України…………………………………………………………………................ 54

3.7. Рівень безробіття населення у віці 15–70 років за статтю, місцем проживання та регіонами України………………………………………….………………………... 55

Розділ 4. ОСОБИ, ЯКІ НЕ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ РОБОЧОЇ СИЛИ

4.1. Особи, які не входять до складу робочої сили у віці 15–70 років за віковими групами України, Луганської та Донецької областей………………………................... 57

4.2. Особи, які не входять до складу робочої сили у віці 15–70 років за рівнем освіти України, Луганської та Донецької областей……………………………………… 57

4.3. Частка осіб, які не входять до складу робочої сили віком 15−70 років за рівнем освіти України, Луганської та Донецької областей (діаграма)……………………... 58

4.4. Особи, які не входять до складу робочої сили у віці 15–70 років за причинами незайнятості України, Луганської та Донецької областей………………………....... 58

4.5. Особи, які не входять до складу робочої сили у віці 15 років і старше за статтю, місцем проживання та регіонами України………………………………………….. 59

Розділ 5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОЧОЇ СИЛИ ЗА 2015–2020 РОКИ

5.1. Робоча сила у віці 15–70 років за статтю та місцем проживання…………………………………………………………………………………………………………….. 61

5.2. Зайняте населення у віці 15–70 років за статтю та місцем проживання...……............................................................................................................................................... 61

5.3. Безробіття населення у віці 15–70 років за статтю та місцем проживання….................................................................................................................................................. 62



РОБОЧА СИЛА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2020 РОЦІ 7

5.4. Особи, які не входять до складу робочої сили у віці 15-70 років за статтю та місцем проживання…………………………………………………………...................... 62

Розділ 6. МІЖНАРОДНІ СПІВСТАВЛЕННЯ

6.1. Рівень зайнятості населення в Україні та країнах Європейського Союзу за статтю……………………………………………………………………………………….... 64

6.2. Рівень безробіття населення в Україні та країнах Європейського Союзу за статтю........................................................................................................................................ 67

6.3. Рівень безробіття населення в Україні та країнах Європейського Союзу (27 країн) у 2020 році (діаграма)………………………………………………………………. 70


