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Львівський національний університет імені Івана Франка

Проаналізовано динаміку рівня зайнятості та міжрегіональні відмінності сучасного рівня зайнятості в 
Україні та Львівській області. Виявлено гендерні, вікові та просторові особливості зайнятості насе
лення Львівської області. Досліджено внутрішньообласні риси зайнятості у головних сферах еконо
міки області. Виконано авторські картосхеми, які відображають просторові аспекти зайнятості в Ук
раїні та регіоні. Львівська область належить до областей з рівнем зайнятості нижче від середньо укра
їнського рівня. Рівень зайнятості скоротився порівняно до 2000 р. Особливо різке скорочення прос
тежується з 2014 р. Посилюються гендерні відмінності, наростають відмінності між зайнятістю місь
кого та сільського населення. У сільській місцевості помітно вищий рівень самозайнятості при зага
лом низькому рівні зайнятості працездатного населення. На сучасному етапі домінує зайнятість у 
сільському господарстві, промисловості та в бюджетних галузях сфери послуг. Суттєвих просторових 
зрушень у рівні зайнятості в промисловості за останні 15 років не виявлено: промисловими продов
жують залишатися ті райони, де з радянських часів збереглася виробнича інфраструктура. Структура 
зайнятості в індустріальній сфері змінюється швидкими темпами.
Ключові слова: зайнятість населення; рівень зайнятості; структура зайнятості; економічна актив
ність населення.

Постановка проблеми у. Політична та 
соціально-економічна ситуація в Україні про
тягом останніх двох-трьох років суттєво впли
нула на ринок праці та чинники, які обумов
люють тенденції формування рівня, структури 
зайнятості та рівня безробіття. Зміни рівня та 
структури економічної активності відбувають
ся також внаслідок демографічних процесів, 
які протягом останніх десятиліть відзначають
ся вкрай негативними рисами. Отже, представ
лене дослідження є актуальним, оскільки вра
ховує сучасні особливості зайнятості населен
ня Львівської області у порівнянні з загально
державними тенденціями.

Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Проблеми зайнятості населення 
України та регіонів є предметом дослідження 
переважно учених-економістів. Зокрема ці пи
тання висвітлено у працях фахівців Інституту 
демографії і соціальних досліджень імені М. В. 
Птухи НАН України (Е. М. Лібанова, 
Л. С. Лісогор, Т. А. Заяць), Інституту регіо
нальних досліджень НАН України 
(В. С. Кравців, У. Я. Садова та ін.) [2], 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка (О. В. Стефанишин,
Р. В. Михайлишин) [7] та інших освітніх і нау
кових установ.

Мета дослідження полягає у встанов
ленні динамічних та просторових особливо
стей рівня і структури зайнятості населення

Львівської області, здійсненні регіональних 
порівнянь та визначенні головних заходів що
до оптимізації зайнятості населення.

Виклад основного матеріалу. Рівень 
зайнятості населення є важливими соціально- 
економічним індикатором регіонального ро
звитку, впливає на рівень життя людей, визна
чає можливості забезпечувати необхідні пов
сякденні потреби людини та здатність для ро
звитку особи і суспільства.

Згідно методики, яку використовує Дер
жавна служба статистики України, зайнятими 
вважаються особи у віці 15-70 років, які впро
довж обстежуваного тижня працювали хоча б 
одну годину за наймом чи на сімейному 
підприємстві, або в приватному селянському 
господарстві [6]. Найвищий рівень зайнятості 
населення (частка зайнятих у загальній кіль
кості населення у віці 15-70 років) у тих 
регіонах України, центрами яких є крупні ба
гатофункціональні міста Київ, Дніпро, Харків 
(рис. 1). Аграрні регіони, попри методичні 
тонкощі зарахування працездатного населення 
до категорії зайнятого, відзначаються низьким 
рівнем зайнятості (Тернопільська та Івано- 
Франківська області). В окремих центральних 
та північно-східних регіонах рівень зайнятості 
досить високий внаслідок дуже постарілої 
вікової структури.
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Рис. 1. Зайнятість населення України у 2014 р. 
Figure 1. Employment of the population of Ukraine in 2014
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Рис. 2. Рівень зайнятості населення України та Львівської області, % [6]
Figure 2. Employment rate of the population of Ukraine and Lviv region, % [6]

Західні прикордонні області України ха
рактеризуються невисокою зайнятістю, 
оскільки значна частина населення тимчасово 
працює в європейських країнах. Рівень зайня
тості населення Львівської області у 2014 р.

був нижчим від середньо українського і стано
вив 55,3 %, це 18-те місце серед адміністра
тивно-територіальних одиниць країни.

Динаміка рівня зайнятості населення 
чітко відображає періоди економічних криз
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2008-2009 рр. і з 2014 (рис. 2). Сучасне зни
ження зайнятості спричинене складною 
політичною ситуацією, уповільненням про
цесів інвестування та капіталовкладень у ро
звиток економіки, посиленням відтоку працез
датного населення, передусім молоді, за кор
дон. Так, кількість зайнятого населення 
Львівської області у 2014 р. зменшилась на
66,5 тис. осіб, або на 6 % порівняно з 2013 р. і 
становила 1038,2 тис. осіб, з них
1044,4 тис. осіб (96,7 %) -  особи працездатно
го віку.

Структура зайнятого населення Львівсь
кої області загалом характеризується такими 
ознаками: домінують чоловіки (52,8% від усіх 
зайнятих), 25,7 % зайнятих -  у віці 40
49 років, більшість зайнятого населення стано
влять міські мешканці -  63,7%, при тому, що 
рівень урбанізації складає 61%. Внаслідок по
гіршення економічної ситуації в країні, зайня
тість як сільського так і міського населення 
Львівщини скоротилась (52,9 та 56,8 % відпо
відно) і зайнятість міського населення вперше 
від часів незалежності перевищила зайнятість 
сільського (у 2000 р. в сільській місцевості бу
ло зайнято 60,5% працездатного населення, у 
містах -  53,9%).

Аналіз динаміки зайнятості населення 
Львівщини за статтю виявив, що кількість 
зайнятого жіночого населення скоротилась 
порівняно із показником 2000 р. з 541,2 тис. 
осіб до 490,0 тис. осіб, а кількість чоловічого -  
зросла з 514,5 тис. до 548,2 тис. Гендерні

відмінності у рівні зайнятості стають більш 
помітними (рис. 3).

У 2014 р. третина зайнятого населення 
(33,6%) мають повну вищу освіту. Та й зага
лом рівень зайнятості серед людей з вищою 
освітою є найбільший -  73,8%. Частка зайня
тих осіб з професійно-технічною освітою ста
новила 34,9%, а рівень зайнятості серед цієї 
категорії був 62,9%, 17,6% зайнятого населен
ня мають неповну вищу освіту, рівень зайня
тості серед них 65,9%. Решту (19,9 %) стано
вили особи з базовою загальною середньою та 
повною загальною освітами.

Найвищий рівень зайнятості серед лю
дей у віці 35-49 років (77,7 %) та 30-34 років 
(76,0 %), зайнятість серед молоді дещо нижча. 
Особливою відмінністю Львівської області від 
середньо українських тенденцій є дуже висока 
зайнятість населення старше від працездатного 
віку -  12 % проти 4,9% в Україні. Причому в 
сільській місцевості Львівської області зайня
тість населення у віці понад 70 років становить
16 %.

З початку 1990-их років відбувається пе
рерозподіл зайнятих між кількістю найманих 
та самостійно зайнятих. Так, частка найманих 
скоротилася від 75,5 % у 2000 р. до 67 % у 
2008 р. У 2014 р. серед зайнятого населення у 
віці 15-70 років більше половини (56 %) пра
цювали за наймом, 44 % в секторі самостійної 
зайнятості.
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Рис. 3. Гендерна динаміка рівня зайнятості населення Львівської області [1, 4] 
Figure 3. Gender dynamics of employment of the population of Lviv region
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Рис. 4. Динаміка зайнятості населення Львівської області за видами економічної діяльності 
Figure 4. The dynamics of employment of the population of Lviv region by economic activity

В економіці Львівської області спостеріга
ється перерозподіл найманої робочої сили між 
галузями сфери послуг та виробництва (рис. 4): у 
промисловості, сільському господарстві та буді
вництві у 2000 р. було зайнято 49,5 %, у 2014 р. -  
38 % усіх найманих працівників. За останні чо
тирнадцять років скоротилася частка найманих 
працівників підприємств сільського господар
ства, промисловості. На противагу, збільшилась 
частка найманих працівників організацій 
будівельної галузі, торгівлі, транспорту, установ 
освіти та охорони здоров’я.

Просторовий аналіз рівня зайнятості ви
явив, що найбільша частка зайнятого населен
ня характерна для промислово розвинутих 
районів -  Дрогобицького, Стрийського, Со- 
кальського (рис. 5). Однак тут в останні роки 
спостерігається скорочення обсягів промисло
вого виробництва, натомість почали розвива
тись різноманітні галузі сфери послуг. Варто 
врахувати, що у межах цих районів знаходять
ся міста обласного підпорядкування -  Дрого
бич, Борислав, Трускавець, Стрий, Моршин, 
Червоноград, у яких найкращі інфраструктурні 
передумови та наявний працересурсний поте
нціал для створення нових робочих місць. Ви
сокий рівень зайнятості характерний для Пус- 
томитівського району, який розташований у 
межах Львівської агломерації. Тут відбувають
ся динамічні субурбанізаційні процеси, які ви
являються в інтенсивному житловому будів
ництві, розвитку у ньому оптової та роздрібної 
торгівлі, сервісної інфраструктури тощо. Сере
дній рівень зайнятості характерний для райо
нів, які знаходяться в зоні впливу Львівської 
агломерації -  Городоцького, Жовківського, 
Яворівського, а також Миколаївського та Ра-

дехівського. Порівняно високу зайнятість в 
останніх двох можна пояснити розвитком у 
них промисловості та аграрного сектору.

Найнижчий рівень зайнятості характер
ний для прикордонних (Старосамбірський, 
Мостиський), гірських (Сколівський, Турків- 
ський) районів та районів аграрної спеціаліза
ції (Бродівський, Буський, Жидачівський, 
Кам’янка-Бузький, Золочівський, Перемишля- 
нський). Чинниками, що сприятимуть збіль
шенню зайнятості населення в цих районах 
можуть стати розвиток прикордонної та відпо- 
чинкової інфраструктури, розширення аграр
ного сектору, а також створення нових підпри
ємств зі зберігання чи переробки сільськогос
подарської продукції.

На підставі офіційних статистичних по
казників проаналізовано просторові аспекти 
зайнятості в розрізі головних секторів еко
номіки Львівської області. Протягом 2000
2014 рр. кількість зайнятих в аграрній сфері 
щорічно зменшувалась. У 2014 р. цей показник 
становив 10,2 тис. осіб, що в 6 разів менше, 
ніж у 2000 р. Найбільш різка тенденція змен
шення кількості зайнятих була зафіксована 
протягом 2001-2004 рр. Ускладнюють сучасну 
ситуацію на селі ще й демографічні чинники: 
зниження народжуваності, підвищення смерт
ності, міграційний відтік. Це головні причини 
депопуляції та демографічного старіння, ско
рочення кількості робочої сили. В розрізі рай
онів ми спостерігаємо наступну ситуацію (рис. 
6): найвищий рівень зайнятості в аграрній 
сфері зафіксований у Пустомитівському 
(12,7 %), Дрогобицькому (12,0 %), Золочівсь- 
кому (11,6 %), Буському (13,2 %), Бродівсько- 
му (15,3 %).
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Рис. 5. Зайнятість населення Львівської області [1, 4, 6] 
Figure 5. Employment of the population of Lviv region [1, 4, 6]

До районів з найнижчою часткою най
маних працівників у сільському господарстві 
належать Яворівський (2,2 %), Городоцький 
(1,3 %), Перемишлянський (3,7 %), натомість 
самозайнятість сільського населення досить 
висока. Така ситуація спричинена тим, що 
окремі райони області суттєво відрізняються 
природно-кліматичними умовами,
спеціалізацією сільськогосподарського вироб
ництва, рівнем розвитку промисловості, демо
графічними показниками тощо.

У Львівській області кількість зайнятих 
в промисловості за період 2000-2014 рр. змен
шилась на 50,7 тис. осіб, тобто в 1,5 рази. У 
структурі зайнятості тривають зміни, пов’язані
з іноземним інвестуванням у розвиток нових 
виробництв і галузей. Так, станом на
1. 07. 2016 р. 36,7% загального обсягу інозем
них інвестицій було внесено у промисловість, 
ще 36% у фінансовий і страховий сектор. В

області з’явилися нові підприємства з виготов
лення товарів повсякденного вжитку, а також 
електротехнічної галузі. Перше місце за част
кою зайнятих у промисловості займає Сокаль- 
ський район (48,8 %), де домінує видобувна 
промисловість. Нижча зайнятість у промисло
вості в Кам’янка-Бузькому (36,2 %) та 
Стрийському районах (35,6 %) (рис. 7).

Аналізуючи динаміку кількості найма
них працівників у сфері послуг, варто відзна
чити, що з 2001 р. до 2004 р. простежувалась 
тенденція до зменшення цього показника. За 
цей період кількість працівників у сфері по
слуг скоротилась на 6,8 тис. осіб. Проте, з 
2004 р. роль сфери послуг в економіці 
Львівської області щорічно збільшується і ста
ном на 2014 р. кількість зайнятих становила 
505,9 тис. осіб, що на 58,8 тис. осіб більше 
порівняно з 2004 р.
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Рис. 6. Рівень зайнятості населення в аграрній сфері Львівської області [1, 4] 
Figure 6. Employment rate of the population in the agriculture of Lviv region [1, 4]
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Рис. 7. Рівень зайнятості населення у промисловості Львівської області[1, 4] 
Figure 7. Employment rate of the population in the industry of Lviv region [1, 4]
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Рис. 8. Рівень зайнятості населення у сфері послуг Львівської області[1, 4] 
Figure 8. Employment rate of the population in the services of Lviv region [1, 4]

Найбільша частка зайнятого населення у 
сфері послуг зафіксована у гірських районах -  
Турківському (88%) і Старосамбірському 
(81%), найнижча в Сокальському -  39,6% 
(рис. 8). У середньому в регіоні у 2014 р. част
ка найманих працівників у сфері послуг стано
вила 67,3% від їх загальної кількості. Однак 
враховуючи рівень самозайнятості (а це пере
важно сільське населення) та структуру зайня
тості у сфері послуг (бюджетні галузі -  освіта, 
медицина, управління), ознак постіндустріаль- 
ного, чи інформаційного суспільства вкрай 
недостатньо.

Висновки. Львівська область належить 
до областей з рівнем зайнятості нижче від се
редньо українського. Рівень зайнятості скоро
тився порівняно до 2000 р. Особливо різке 
скорочення простежується з 2014 р. Посилю
ються гендерні відмінності -  зростає частка 
зайнятих чоловіків, жінок -  навпаки скоро
чується. Наростають відмінності між зай
нятістю міського та сільського населення. У 
сільській місцевості помітно вищий рівень са
мозайнятості при загалом низькому рівні зай
нятості працездатного населення. На сучасно
му етапі домінує зайнятість у бюджетних галу

зях сфери послуг. Суттєвих просторових зру
шень у рівні зайнятості в промисловості за 
останні 15 років не виявлено: промисловими 
продовжують залишатися ті райони, де з ра
дянських часів збереглася виробнича інфра
структура. Однак в області з’явилися іноземні 
інвестиції у реальний сектор економіки, зо
крема в промисловість, а це позитивно впливає 
на ринок праці, зайнятість населення. Суттєво 
зросла роль ІТ сектора, особливо у м. Львові.
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Гудзеляк И. И., Горовый О. В. Занятость населения Львовской области: пространственный 
анализ. Проанализирована динамика уровня занятости и межрегиональные различия современного 
уровня занятости в Украине и Львовской области. Выявлено гендерные, возрастные и пространст
венные особенности занятости населения Львовской области. Исследованы внутренне областные 
черты занятости в главных сферах экономики области. Выполнено авторские картосхемы, отражаю
щие пространственные аспекты занятости в Украине и регионе. Львовская область относится к обла
стям с уровнем занятости ниже средне украинского уровня. Уровень занятости сократился по сравне
нию с 2000 г. Особенно резкое сокращение прослеживается с 2014 г. Усиливаются гендерные разли
чия, нарастают различия между занятостью городского и сельского населения. В сельской местности 
заметно выше уровень самозанятости при общем низком уровне занятости трудоспособного населе
ния. На современном этапе доминирует занятость в сельском хозяйстве, промышленности и в бюдже
тных отраслях сферы услуг. Существенных пространственных сдвигов в уровне занятости в 
промышленности за последние 15 лет не выявлено: промышленными продолжают оставаться те 
районы, где с советских времен сохранилась производственная инфраструктура. Структура занятости 
в индустриальной сфере меняется быстрыми темпами.
Ключевые слова: занятость населения; уровень занятости; структура занятости; экономическая ак
тивность населения.

Hudzelyak I.I., Horovyi O.V. Employment of the population of Lviv region: a spatial analysis. The em
ployment rate of Lviv region in 2014 was lower than the average in Ukraine and resulted in 55.3%. The 
analysis of the employment rate revealed its decline versus 2000 year. Sharp decline particularly was ob
served since 2014 year. The most recent decline in employment caused by the complex political situation, 
underinvestments in the economy and outflow increase of the working population abroad, especially young 
people.
The structure of the employed population of Lviv region is characterized by the following features: dominat
ed by men, most of the employed population are urban residents. Employment of the urban population for 
the first time since the crisis in the 1990s exceeded rural employment.
The gender analysis of the Lviv region revealed that the number of employed female population decreased 
compared to the 2000 year, while the number of employed men has increased. Gender differences in em
ployment are becoming more visible.
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In 2014 a third of the employed population has higher education. The employment rate among graduates is 
73.8%. The share of employed with a college education was 34.9% and the employment rate among this cat
egory was 62.9%. 17.6% of the employed population are undergraduates, the employment rate among them 
is 65.9%. The rest (19.9%) were those with basic school and complete school education.
The highest employment rate is among people aged 35-49 years and 30-34 years, employment among young 
people is slightly lower. A distinctive feature of Lviv region from average Ukrainian trends is comparably 
high employment o f people above working age - 12% versus 4.9% in Ukraine, in rural areas - 16%.
Since the early 1990s redistribution between the number of employed and self-employed has occurred. The 
share of employed decreased from 75.5% in 2000 to 67% in 2008. In 2014 among the employed population 
aged 15 - 70 years more than half were employed and 44% were self-employed.
There is a redistribution o f hired labor force between service sector and production in the economy of Lviv 
region: the industry, agriculture, and construction totaled 49.5% in 2000 and 38% in 2014 of all employed. 
Over the past fourteen years, the share of employees of agriculture and industry enterprises had decreased. 
At the same time, the share of employees in the construction, trade, transportation, educational institutions 
and health care increased. The role of the IT sector in Lviv is rising and around 15 thousand IT specialists 
work there.
Spatial analysis of employment level determined that the largest share of employed is typical for industrial
ized areas, such as Drohobych, Stryi, Sokal. However, during recent years a decline in industrial production 
is observed and a variety of service industries began to develop. We need to take into account that within 
these regions there are the cities of regional subordination, such as Drohobych, Boryslav, Truskavets, Stryi, 
Morshyn, Chervonograd, where there are the best infrastructural preconditions and available labor potential 
to create new jobs. The high level of employment is typical for Pustomiti, which is located within the metro
politan area of Lviv. The suburban dynamic processes taking place there and they are accompanied with the 
intensive construction of living premises with wholesale and retail trade spots, service infrastructure and so 
on. The average employment rate is typical for areas that are in the zone o f the metropolitan area of Lviv, 
which are Gorodok, Zhovkva, Yavoriv, Mykolayiv and Radekhiv regions. The relatively high employment in 
Mykolaiv and radekhiv can be explained by the development of their own industry and agriculture. The low
est employment rate is typical near the borderline (Staryi Sambir, Mostyska), in the mountain areas (Skole, 
Turka) and agricultural areas of specialization (Brody, Busk, Zhydachiv, Kam'yanka- Bug, Zolochiv, Pere- 
myshlyany).
The factors that could contribute to upshift in the employment rate in these areas are the development of bor
derline and recreational infrastructure, expansion of the agricultural sector and creation of new storage or 
processing enterprises o f agricultural products.
Key words: employment; the level of employment; employment structure; economic activity of the popula
tion.
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