
 

 

Робоча сила Львівської області 

у 2021 році 

Держстат 
Головне управління статистики 

у Львівській області 

ПРЕСВИПУСК №16 

15.07.2022 

 

 
Робоча сила Львівської області у віці 15 років 

і старше у 2021 році становила 1116,6 тис. осіб, 

що на 10,2 тис. осіб менше порівняно з 2020 

роком, зокрема 1085,7 тис. осіб – працездатного 

віку (на 10,9 тис. осіб менше).  

 

Кількість зайнятого населення у віці 15 років і старшому віці становила 1030,9 тис. 
осіб, а у віці 15-70 років – 1028,7 тис. осіб.  

Рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 49,7%, а серед 
населення віком 15–70 років – 55,8%.  

 

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років  
 (у %) 

 

Кількість безробітних віком 15 років і старше та у віці 15-70 років склала 85,7 тис. 
осіб. 

Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше та у віці 15-70 років 
становив 7,7%.  

 
Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років  
 (у %) 
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1116,6 тис. осіб 
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у віці 15 років і старше 



 

 
Робоча сила Львівської області  у 2021 році 

 
 

Робоча сила Львівської області  
 

   
У середньому за період  

2021 2020 

Робоча сила у віці 15 років і старше – усього, тис. осіб 1116,6 1126,8 
з неї у віці 15–70 років 1114,4 1123,8 

Зайняте населення у віці 15 років і старше – усього,  
тис. осіб 1030,9 1041,9 

з нього у віці 15–70 років 1028,7 1038,9 
Безробітне населення у віці 15 років і старше  
(за методологією МОП) – усього, тис. осіб 85,7 84,9 

з нього у віці 15–70 років 85,7 84,9 
Особи, які не входять до складу робочої сили,  
у віці 15 років і старше – усього, тис. осіб 958,9 958,3 

з них у віці 15–70 років 730,6 729,8 
Рівень участі населення в робочій силі, у відсотках до 
населення відповідної вікової групи   

15 років і старше 53,8 54,0 
15–70 років 60,4 60,6 

Рівень зайнятості населення, у відсотках до населення 
відповідної вікової групи   

15 років і старше 49,7 50,0 
15–70 років 55,8 56,0 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП),  
у відсотках до робочої сили відповідної вікової групи   

15 років і старше 7,7 7,5 
15–70 років 7,7 7,6 
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