


Передмова 
 

У збірнику “Робоча сила Дніпропетровської області у 2020 році” наведено статистичні дані щодо робочої сили та її характеристик на 

ринку праці Дніпропетровської області, отримані за результатами обстеження робочої сили (до 2019 року – вибіркове обстеження населення 

(домогосподарств) з питань економічної активності) (далі – обстеження).  

Інформація систематизована за тематикою по відповідних розділах збірника та містить:  

• дані щодо робочої сили (до 2019 року – економічно активне населення), зайнятого та безробітного  населення, визначеного за методологією 

Міжнародної Організації Праці (МОП);  

• основні показники обстеження робочої сили у динаміці за 2015–2020 роки;  

• міжрегіональні співставлення показників зайнятості та безробіття (за методологією МОП);  

• співставлення показників зайнятості та безробіття (за методологією МОП) по Україні з даними країн Європейського Союзу. 

У публікації також наведено короткий аналітичний огляд стану ринку праці Дніпропетровської області у 2020 році.  

У виданні розкриваються методологічні засади проведення обстеження, надаються основні методологічні визначення та поняття, а також 

характеристика надійності основних показників, отриманих на базі обстеження.  

 

 

 

До відома користувачів: інформацію у збірнику наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

З 2019 року в рамках програми обстеження робочої сили здійснюється опитування населення у віці 15 років і старше. 
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1.1. Населення за статусом участі у складі робочої сили за статтю та місцем проживання  
 

 

Робоча сила, тис. осіб 
Особи,  

які не входять  

до складу 

робочої сили,  
тис. осіб 

Рівень участі 

населення  

в робочій силі,  
у відсотках до 

населення відповідної 

демографічної групи 

Рівень зайнятості, 

у відсотках до 
населення відповідної 

демографічної групи 

Рівень безробіття, 
у відсотках до робочої 

сили відповідної 

демографічної групи 
усього 

у тому числі 

зайняті  безробітні 

Усе населення        

у віці 15 років і старше 1502,4 1373,4 129,0 1181,1 56,0 51,2 8,6 

у віці 15–70 років 1496,8 1367,8 129,0 860,5 63,5 58,0 8,6 

працездатного віку 1457,9 1329,1 128,8 458,9 76,1 69,3 8,8 

Жінки        

у віці 15 років і старше 733,1 674,0 59,1 753,2 49,3 45,3 8,1 

у віці 15–70 років 728,9 669,8 59,1 526,7 58,1 53,3 8,1 

працездатного віку 706,7 647,8 58,9 278,2 71,8 65,8 8,3 

Чоловіки        

у віці 15 років і старше 769,3 699,4 69,9 427,9 64,3 58,4 9,1 

у віці 15–70 років 767,9 698,0 69,9 333,8 69,7 63,4 9,1 

працездатного віку 751,2 681,3 69,9 180,7 80,6 73,1 9,3 

Міська місцевість        

у віці 15 років і старше 1293,7 1190,5 103,2 962,8 57,3 52,8 8,0 

у віці 15–70 років 1288,5 1185,3 103,2 701,8 64,7 59,6 8,0 

працездатного віку 1253,8 1150,8 103,0 363,9 77,5 71,1 8,2 

Сільська місцевість        

у віці 15 років і старше 208,7 182,9 25,8 218,3 48,9 42,8 12,4 

у віці 15–70 років 208,3 182,5 25,8 158,7 56,8 49,7 12,4 

працездатного віку 204,1 178,3 25,8 95,0 68,2 59,6 12,6 
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