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 Кількість зайнятого населення у віці 15 років 

і старше1 за 2019 рік становила 1079,5 тис. осіб, 

а у віці 15–70 років – 1075,2 тис. осіб.  

 

Частка зайнятого в області населення становила 6,5% від загальнодержавного 

обсягу. 

  

Розподіл населення за економічною активністю у віці 15-70 років, тис. осіб 

 
 

Кількість безробітних віком 15 років і старше склала 75,1 тис. осіб. 

 
 

51,6% 
рівень зайнятості 

У 2019 році рівень зайнятості населення віком 15 років і 
старше становив 51,6%, а серед населення віком 15–70 років – 
57,8%. 

 
 

6,5% 
рівень безробіття 

Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше 
склав 6,5%. 

 
 
____________________ 
1 За результатами обстеження робочої сили. З І кварталу 2019 року з метою гармонізації статистики зайнятості та 
безробіття відповідно до Резолюції щодо статистики трудової діяльності, зайнятості та недовикористання робочої 
сили, яка прийнята 19-ю Міжнародною конференцією статистики праці у жовтні 2013 року, та Регламенту ЄС № 
577/98 про організацію обстеження робочої сили у Співтоваристві, обстеження робочої сили охоплює населення 
віком 15 років і старше. Для забезпечення порівняння показників у динаміці публікується інформація щодо робочої 
сили віком 15–70 років. 
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Економічна активність населення у Львівській області  
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Зайнятість та безробіття населення Львівської області 
у 2019 році 

 

   
У середньому за період  

2019 2018 

Робоча сила у віці 15 років і старше – усього, тис. осіб 1154,6 … 
  з неї   
    у віці 15–70 років 1150,3 1139,9 
    працездатного віку 1122,5 1119,9 
Зайняте населення у віці 15 років і старше – усього, тис. осіб 1079,5 … 
  з нього   
    у віці 15–70 років 1075,2 1061,2 
    працездатного віку 1047,4 1041,2 
Безробітне населення у віці 15 років і старше  
(за методологією МОП) – усього, тис. осіб 75,1 … 
  з нього   
    у віці 15–70 років 75,1 78,7 
    працездатного віку 75,1 78,7 
Особи, які не входять до складу робочої сили,  
у віці 15 років і старше – усього, тис. осіб 936,3 … 
  з них   
    у віці 15–70 років 709,5 726,8 
    працездатного віку 441,0 461,1 
Рівень участі населення в робочій силі, у відсотках до 
населення відповідної вікової групи   
    15 років і старше 55,2 … 
    15–70 років 61,9 61,1 
    працездатного віку 71,8 70,8 
Рівень зайнятості населення, у відсотках до населення 
відповідної вікової групи   
    15 років і старше 51,6 … 
    15–70 років 57,8 56,8 
    працездатного віку 67,0 65,9 
Рівень безробіття населення (за методологією МОП),                               
у відсотках до робочої сили відповідної вікової групи   
    15 років і старше 6,5 … 
    15–70 років 6,5 6,9 
    працездатного віку 6,7 7,0 
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