Ситуація на ринку праці Львівщини

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Показники робочої сили у січні-вересні 2019 року
Чисельність
зайнятих громадян

Рівень зайнятості

• 15 років і старше — 1 080,5 тис. осіб
• 15 - 70 років — 1 076,0 тис. осіб
• Працездатного віку — 1 046,3 тис.осіб
• 15 років і старше — 51,7 %
• 15 - 70 років — 57,9 %
• Працездатного віку — 66,9%

Чисельність
безробітних
(за методологією МОП)

• 15 років і старше — 74,0 тис. осіб
• 15 - 70 років — 74,0 тис. осіб
• Працездатного віку — 74,0 тис. осіб

Рівень безробіття
(за методологією МОП)

• 15 років і старше — 6,4 %
• 15 - 70 років — 6,4 %
• Працездатного віку — 6,6 %
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Джерело: дані Державної служби статистики України

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Зайняте населення
у віці 15-70 років (чисельність та рівень)

1 062

1 076

56,9%

57,9%

тис.

Рівень зайнятості, %

тис.

51,0 – 56,0
56,1 – 59,0

9 місяців 2018 року

9 місяців 2019 року

Безробітне населення у віці 15-70 років
(чисельність та рівень за МОП)

77

тис.
6,8%

9 місяців 2018 року
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59,1 – 63,2

Рівень безробіття, %

74

тис.
6,4%
9 місяців 2019 року

4,7 – 8,0
8,1 – 10,0
10,1 – 13,7
Джерело: дані Державної служби статистики України

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Заробітна плата штатних працівників (тис. грн.)
у грудні 2019 року середній розмір – 10 415 грн.

За видами економічної діяльності

За регіонами

5,8 розміщування й харчування
6,5

надання інших видів послуг

7,8

охорона здоров’я

8,3
8,9
8,9
9,1
9,9
10,6
10,7
11,0
12,1

адміністративне обслуговування
торгівля та ремонт транспортних
засобів
освіта
сільське, лісове та рибне госп-ва
будівництво
мистецтво, спорт, розваги
транспорт

промисловість

13,7
18,5

державне управління, оборона

19,4
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10 001 – 12 000
12 001 – 18 869

За видами промислової діяльності
9,8

водопостачання; каналізація,
поводження з відходами

11,3

переробна промисловість

інформація та телекомунікації

професійна, наукова та технічна
діяльність
операції з нерухомим майном

13,6

8 851 – 10 000

фінансова та страхова
діяльність

13,9

16,7

добувна промисловість
і розроблення кар’єрів
постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря

Джерело: дані Державної служби статистики України

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Заплановане масове вивільнення працівників
За професійними групами
збільшення
у 5,4 р., або
на1 512 осіб

6%
52%

1 852
особи

Керівники,
фахівці та
службовці

Некваліфіковані
працівники

42%

340
осіб
січень 2019 року

Кваліфіковані
робітники

січень 2020 року

За видами економічної діяльності
операції з
нерухомим
майном,

державне
управління й
оборона

1%

29%

охорона
здоров'я та
надання
соціальної
допомоги

За регіонами (тис. осіб)

сільське,
лісове, рибне
господарства

13%

38%
транспорт,
складське
господарство,
поштова та
кур'єрська
діяльність

переробна
промисловість

3%

7%

4

постачання
електроенергії,
газу, пари та
кондиційовано
го повітря

9%

0,4 – 1,0
1,1 – 2,5
2,6 – 4,0

Джерело: дані Львівської обласної служби зайнятості

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Кількість зареєстрованих безробітних, тис.осіб

14,0

на
8,6%

15,2
5,3 – 11,0
11,1 – 20,0

на 1.02.2019 р.

на 1.02.2020 р.

20,1 – 28,5

Кількість вакансій, тис.одиниць

7,1

на
20,8%

5,6
0,9 – 1,5

1,6 – 4,0

на 1.02.2019 р.
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на 1.02.2020 р.

4,1 – 8,5
Джерело: дані Львівської обласної служби зайнятості

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Окремі характеристики безробітних
(станом на 01.02.2020)

За статтю
56%
жінки

чоловіки

0,5 тис.

За віковими групами
34%

27%

до 35 років

35-44 років

За освітою

(4%)

39%
понад 45 років

11%
загальна
середня

58%
вища

тис.

0,1 тис.
(0,4%)

1,4 тис.
(9%)

2,4 тис.
(16%)

15,2
31%
професійно
-технічна
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Особливі категорії

44%

0,2 тис.
(2%)

учасники АТО
внутрішньо переміщені
особи
особи з інвалідністю
особи, яким залишилося
10 і менше років до пенсії

випускники навчальних
закладів

Джерело: дані Львівської обласної служби зайнятості

