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Органи державної статистики здійснюють обстеження робочої сили та щоквартально 

інформують щодо їх результатів. 

Робоча сила – це населення обох статей у віці 15 років і старше, яке впродовж 

обстежуваного тижня забезпечувало пропозицію робочої сили на ринку праці. Зайняті та 

безробітні в сумі складають робочу силу.

Робоча сила

Зайняті

Безробітні

До зайнятого населення належать особи, які
впродовж обстежуваного тижня здійснювали будь-
яку діяльність, пов'язану з виробництвом товарів чи
наданням послуг, та отримували за це оплату.

До безробітного населення належать люди,
які одночасно відповідають трьом умовам:

• не мали роботи (прибуткового заняття);
• шукали роботу або намагались організувати

власну справу впродовж останніх чотирьох тижнів,
тобто робили конкретні кроки протягом зазначеного
періоду з метою знайти оплачувану роботу за
наймом чи на власному підприємстві;

• були готові приступити до роботи впродовж двох
найближчих тижнів, тобто почати працювати за
наймом або на власному підприємстві з метою
отримання оплати або доходу.

Сучасні реалії ринку праці потребують поглибленого

аналізу не лише попиту та пропозиції робочої сили, а й

сегментації зайнятості населення за характером праці,

що спостерігається у формальному та неформальному

секторах національної економіки.

У рамках обстеження робочої сили неформальна

зайнятість охоплює неформальні робочі місця на

підприємствах як формального, так і неформального

секторів.
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Кількість неформально зайнятого населення віком 15–70 років по області

у 2020р. становила 104,1 тис. осіб, що на 9,9% менше, ніж у попередньому році. Їх

частка у загальній кількості зайнятого населення відповідного віку у 2020р. складала

21,3% (по Україні – 20,3%), що на 0,9 в.п. менше, ніж у 2019р.

Неформально зайняте населення 
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