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Зайнятість та безробіття населення Херсонської області
у 2019 році
За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці
15 років і старше1 у 2019р. становила 456,1 тис. осіб, а у віці 15–70 років –
455,3 тис. осіб. Кількість безробітних віком 15 років і старше та у віці 15–70 років
складала по 48,5 тис. осіб.
У 2019р. рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 52,5%, а
серед населення віком 15–70 років – 58,9%. Рівень безробіття серед робочої сили віком
15 років і старше та віком 15–70 років склав по 9,6%.
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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 Держстат також продовжує публікувати інформацію щодо
робочої сили віком 15–70 років.

Географічне охоплення
Спостереження охоплює усі регіони України, крім першої та другої зони радіаційного забруднення
внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим і м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській
областях.
Методологія та визначення
Зайняте населення ─ особи віком 15 років і старше, які на обстежуваному тижні працювали хоча б 1
годину з метою отримання оплати чи прибутку або були тимчасово відсутні на роботі.
Рівень зайнятості визначають як відношення кількості зайнятого населення віком 15 років і старше до
постійного населення зазначеного віку чи відповідної соціально-демографічної групи.
Безробітні ─ особи віком 15 років і старше, які не мали роботи на обстежуваному тижні, активно її
шукали впродовж чотирьох тижнів та готові приступити до роботи впродовж наступних двох тижнів.
До категорії безробітних також відносяться особи, які приступають до роботи протягом найближчих
двох тижнів, знайшли роботу, чекають відповіді тощо.
Рівень безробіття ─ відношення кількості безробітних віком 15 років і старше до робочої сили
зазначеного віку чи відповідної соціально-демографічної групи.
Робоча сила (до 2019 року – економічно активне населення) визначається як сума зайнятого та
безробітного населення.
Інформація щодо кількості зайнятого та безробітного населення отримана за результатами
обстеження робочої сили (до 2019 року – вибіркове обстеження населення (домогосподарств) з
питань економічної активності).
Методологія: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2018/292/mp_rs_new.pdf
Перегляд даних
Перегляд даних не здійснюється.
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